
 

 

BERÇÁRIO IA / ATIVIDADE 5 

Culinária Sopa do Neném 

Estratégia/contribuições didáticas: Fazer a sopa e degustação da mesma. 

Na hora de preparar a sopa relembrar a música da palavra canta “O que que tem na sopa do 

neném? Sempre mostrar e dizer o nome de cada legume servido na sopa. Cozinhar com as 

crianças estimula o desenvolvimento sensorial dos pequenos. 

https://www.youtube.com/watch?v=LwX6FNc0NZE 

 

 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 
SEXTA-FEIRA 

 
DATA:02/10/2020 

 
SEMANA: 05 

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

 
TURMA: 

BERÇÁRIO IA 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, 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=LwX6FNc0NZE


 

 

BERÇÁRIO IB / ATIVIDADE 5 

Piquenique das Frutas: 

ESTRATÉGIA / CONTRIBUIÇÃO DIDÁTICA: Os pais juntamente com as crianças irão preparar 

no meio da sala, no quintal ou qualquer espaço da casa para prepararem um piquenique, 

enfeitando com uma toalha e para que a brincadeira se complete, deixe que as crianças levem 

seus brinquedos para participar como bonecas, super heróis e dinossauros. Outra dica para se 

fazer com as crianças é colocar as frutas em um recipiente de forma divertida como espetadas 

em palitinhos e algumas delas em formatos diversos.  

 

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 

SEXTA-FEIRA DATA:02/10/2020 SEMANA: 05 

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

BERÇÁRIO IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: espaços, tempos, quantidade, relações e transformações. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01ET01) explorar e descobrir as propriedades de objetos e 

materiais (odor, cor, sabor, temperatura) 



 

 

BERÇÁRIO IC / Atividade 5 

Salada de frutas 

ESTRATÉGIA / CONTRIBUIÇÃO DIDÁTICA:Assistir o vídeo musical da Xuxa "Salada de Frutas" 

(celular), convidar sua criança para participar na preparação de frutas, escolha as frutas da 

preferência da criança, pede para a criança escolher (banana, maçã, mamão, morango e outras), 

deixe-a à vontade para manipular, cheirar, observar, depois explique que é muito importante a 

higienização das frutas antes de preparar. Pegue uma tigela, descasque as frutas e corte em 

pedaços pequenos, pode colocar açúcar, leite condensado, creme de leite, groselha, vai do gosto 

da criança e coloque num potinho e dê para a criança saborear a salada.  

Link: https://youtu.be/qWx4Gtz8Ixg 

 

ESCOLA MUNICIPAL ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

SEXTA-FEIRA DATA:02/10/2020 SEMANA: 05 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03ET04) Incentivar a alimentação saudável e ressaltar a 

importância das frutas para a saúde, observar, manipular e saborear, usando múltiplas linguagens 

em diferentes suportes. 

https://youtu.be/qWx4Gtz8Ixg


 

 

BERÇÁRIO ID / ATIVIDADE 5 

Atividade a ser desenvolvida: Degustação de alimentos 

Estratégia/contribuições didáticas: Apresente a alface, o tomate e a cenoura e após faça uma 
degustação na sequência peça para a criança desenhar o que ela mais gostou. 
 
 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 
SEXTA- FEIRA 

 
DATA: 02/10/2020 

 
SEMANA 05 

 
PROFESSORAS: Ana, Jucilene, Olga e Regiane. 

 
TURMA: 

BERÇÁRIO ID 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O eu, o outro e o nós”. 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM :(EI01EO05) Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações 
em momentos de alimentação. 


