
 

 

BERÇÁRIO IA / ATIVIDADE 3 

Hora do suco natural/Culinária 

Estratégia/contribuições didáticas: Com as frutas disponíveis em casa prepare um suco natural 

para a criança pode ser laranja ou a fruta que tiverem em casa. Lave bem a fruta e no momento da 

preparação do suco a criança poderá experimentar e manusear as frutas, os pequenos poderão 

ampliar seu paladar. Registre esse momento com fotos ou vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=QUo8TGORKuU 

https://www.youtube.com/watch?v=6PI4BNa-zbs 

 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL:ANGELINA DENADAI BERTOLDO  

 
QUARTA-FEIRA 

 
DATA:30/09/2020 

 
SEMANA:05 

 
PROFESSORES: Cristina, Cibele, Dulcilene, Jéssica, Joyce, Débora e 
Stephanie 

 
TURMA: 

BERÇÁRIO IA 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e 
materiais (odor, cor, sabor, temperatura) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QUo8TGORKuU
https://www.youtube.com/watch?v=6PI4BNa-zbs


 

 

BERÇÁRIO IB / ATIVIDADE 3 

Conhecendo as Frutas: 

ESTRATÉGIA / CONTRIBUIÇÃO DIDÁTICA: os pais irão apresentar as frutas para a criança e 

incentivá-la a experimentar, dizendo que é necessário lavá-las antes do consumo, deixando que 

ela manuseia, explorando cor e forma de cada uma. Em seguida faça a degustação juntamente 

com a criança, falando que podemos fazer vários pratos com as frutas, dentro eles, doces, sucos, 

salada de frutas, promovendo estímulos visuais. Deixar a criança a vontade para o manuseio das 

mesmas. Dê preferência as frutas que fazem partem do cardápio das crianças. Sugerimos se 

possível, que a família faça o registro das atividades por meio de vídeo e fotos, para que 

possamos acompanhar o desenvolvimento da criança.                                 

ESCOLA MUNICIPAL:  ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

QUARTA-FEIRA DATA:30/09/2020 SEMANA:05 

PROFESSORES: Irene, Suzi, Vera, Adriana, Carol e Lourdes. TURMA: 

BERÇÁRIO IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Traços, Sons, Cores e Formas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de 

manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e 

volumes ao criar objetos tridimensionais. 



 

BERÇÁRIO IC /Atividade 3 

O caso do bolinho/Bolo de Abobrinha Italiana 

 

ESTRATÉGIA / CONTRIBUIÇÃO DIDÁTICA: Com o recurso do celular assistir a história “O caso 

do bolinho” de Tatiana Belinky. Após verem a história se possível em família preparar a receita do 

Bolo de Abobrinha deixando com que o pequeno participe do preparo, mostrando colocar os 

ingredientes e mexer a massa. 

Ingredientes: 

❖ 2 xícaras de chá de abobrinha italiana picada,  

❖ 3 ovos, 

❖ 2 xícaras de chá de açúcar,  

❖ 1 xícara de chá de óleo,  

❖ 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 

❖ 1 colher de sopa de canela em pó,  

❖ 1 colher de sopa de essência de baunilha, 

❖ 2 colheres de sopa de fermento em pó.  

Modo de preparo: bata no liquidificador a abobrinha, os ovos, o açúcar, o óleo e a baunilha, em 

uma tigela misture a farinha de trigo, a canela e o fermento, acrescente a massa mexendo 

delicadamente, coloque em assadeira untada e enfarinhada e leve em forno médio, pré-aquecido 

até dourar. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=5OT2-fboyW8&feature=youtu.be 

 

ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

QUARTA-FEIRA DATA:30/09/2020 SEMANA: 05 

PROFESSOR: Francisca, Verenice, Rosana, Tamires TURMA: Berçário IC 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:   escuta, fala, pensamento e imaginação/ espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01EF02) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas 

e a apresentação de músicas. (EI01ET02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, 

misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico. 

https://www.youtube.com/watch?v=5OT2-fboyW8&feature=youtu.be


 

 

BERÇÁRIO ID / ATIVIDADE 3 

Atividade a ser desenvolvida: Desenhar os alimentos reconhecidos  

Estratégia/contribuições didáticas: A partir das respostas das refeições realizada no dia 
anterior oriente a criança a desenhar os alimentos que foram destacados pela mesma. 
 

 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 
QUARTA- FEIRA 

 
DATA: 30/09/2020 

 
SEMANA:05 

 
PROFESSORAS: Ana, Jucilene, Olga e Regiane. 

 
TURMA: 

BERÇÁRIO ID 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “traços, sons, cores e formas”. 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, 
usando instrumentos riscantes e tinta.  
  

 


