
 

 

BERÇÁRIO IA /ATIVIDADE 02 

Apresentação e degustação das frutas da cesta da Dona Maricota 

Estratégia/contribuições didáticas: Prepare um ambiente para a criança e a família por exemplo 

uma toalha no chão como piquenique, e uma cesta, ou bacia com as frutas que contem no livro da 

cesta da dona Maricota. Apresentar para a criança a fruta falando seu nome e deixando ela 

manusear.  Outra sugestão: Utilize as frutas que tiverem disponíveis em casa. Após a criança 

manuseá-la e observa-la corte as frutas e coloque em um pote para serem saboreadas. Essa 

atividade irá estimulara observação, curiosidade e coordenação motora.  

https://www.youtube.com/watch?v=TbmGJ0rOkEY 

 

                                        

 

 
ESCOLA MUNICIPAL:  ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 
TERÇA-FEIRA 

 
DATA:29/09/2020 

 
SEMANA: 05 

 
PROFESSOR: Cristina, Cibele, Dulcilene, Jéssica, Joyce, Debora e 
Stephaine 

 
TURMA: 

BERÇÁRIO IA 

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

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:(EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, 
manipulando, experimentando e fazendo descobertas 

https://www.youtube.com/watch?v=TbmGJ0rOkEY


 

BERÇÁRIO IB / ATIVIDADE 2 

Ana e as Frutas Historinha e clipe musical infantil 

Vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=mT44HaTZUGQ  

ESTRATÉGIA / CONTRIBUIÇÃO DIDÁTICA: Em um lugar tranquilo, os pais irão apresentar a 

história da Ana e as frutas. Após assistirem o vídeo, cantar e dançar com a criança, comentarão 

sobre cada fruta apresentada, falando sobre a importância de comer frutas, falar também do sabor 

das frutas, dizendo que cada fruta tem um sabor. Ao final da atividade oferecer uma fruta à criança 

e questioná-la se a fruta oferecida tem no vídeo de Ana.  

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 

TERÇA-FEIRA DATA:29/09/2020 SEMANA: 05 

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

BERÇÁRIO IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:(EI01CG05) Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e 

lançamento, ampliando suas possiblidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. 

https://www.youtube.com/watch?v=mT44HaTZUGQ


 

 

 

BERÇÁRIO IC / Atividade 2 

Culinária (sopa) 

 

Realize com sua criança o preparo de uma deliciosa sopa seguindo a sugestão da história lida, se 

possível refaça a leitura relembrando os ingredientes e percebendo o que encontra-se disponível 

em sua casa. Peça ajuda da mesma para lavar, separar as cascas não utilizadas no preparo e 

descartar de forma adequada e colocar os legumes picados na panela. Participar somente ao final, 

quando a mesma estiver pronta para o consumo. Perceba se aprecia ou rejeita o preparo. 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

TERÇA-FEIRA DATA:29/09/2020 SEMANA: 05 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: corpo, gestos e movimentos 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO1CG04) Participar do cuidado do seu corpo e da promoção 

do seu bem estar. 



 

 

BERÇÁRIO ID / ATIVIDADE 2 

Atividade a ser desenvolvida: Reconhecer as refeições do dia “Café da manhã, almoço, lanche 
e jantar” 

Estratégia/contribuições didáticas: Assistir novamente o clipe da canção `` Fome Come `` após 

estimule a criança a relatar quais as refeições que ela faz no dia e quais os alimentos que comem 

em cada refeição. Procure registrar o que a criança destacou. 

 Link de acesso: https://youtu.be/-G1ozGVDd2I 
 
 

 
ESCOLA MUNICIPAL: Angelina Denadai Bertoldo 

 
Terça- Feira 

 
DATA: 29/09/2020 

 
Semana:05 

 
PROFESSORAS: Ana, Jucilene, Olga e Regiane. 

 
TURMA: 

BERÇÁRIO ID 

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

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se compreender. 

 

https://youtu.be/-G1ozGVDd2I


 


