
 

ESCOLA MUNICIPAL: JULIA DEL CORTO RONCON 

NOME DO ALUNO:  DATA: 01/10/2020 SEMANA: 5 

PROFESSOR: Flávia, Leonice, Luciana, Neusa, Elizete TURMA:Berçario1A 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:(El01ET01). 

Explorar e descobrir as propriedades (odor, cor, sabor, temperatura). 

 

4ª Atividade – 01 de Outubro 

Brincadeira - “Piquenique das Frutas” 

Objetivo: Aproximar de forma lúdica os alimentos é um caminho eficiente para ajudar as 

crianças com dificuldades alimentares. Ao brincar com os alimentos, as crianças têm a 

oportunidade de criar novas associações positivas com aquelas comidas que costumam 

recusar ou até têm dificuldades sensoriais (cheiro). 

Como fazer: Escolha um local para realizar o piquenique e faça deste momento uma grande 

brincadeira. Enfeitem a toalha e levem os brinquedos para participar, como bonecas, super-

heróis, ursinhos e cachorrinhos de pelúcia. 

Coloque as frutas em pratinhos ou potinhos de forma divertida, espetadas em palitinhos ou 

garfinhos de plástico. Você pode cortar as frutas em formatos diversos, usando cortadores. 

Coloque frutas diferentes em cada potinho e não fique com receio de colocar as frutas que 

eles não apreciam muito, exemplos: (mamão, abacate, laranja, abacaxi etc.) a ideia e levar a 

criança a experimentar novos sabores e cheiros.  Experimente junto, brinque junto, pois são 

nas interações e brincadeiras que a criança aprende e se desenvolve.  

 

  

 
  

 

 

 

  

  

  



 

ESCOLA MUNICIPAL: E. M. JÚLIA DEL CORTO RONCON  

NOME DO ALUNO:  DATA: 01/10/2020 SEMANA: 5 

PROFESSOR:  Elisabeth, Roseli, Sirlei, Arlete, Cida, Ticiany e Vera TURMA: BIB  

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). 

  

Atividade: Adivinhe a Fruta 

Separe algumas frutas que você tenha em casa e um tecido. 

Para realizar a atividade, primeiro explique para a criança que ela terá que adivinhar qual 

é a fruta e precisará estar de olhos vendados.  

Observação: Há crianças que não se sentem à vontade em cobrir os olhos, se ela não 

quiser, não a force.  

Pegue o tecido, cubra os olhos dela e coloque uma das frutas em suas mãos. Deixe-a 

que sinta a textura da casca, sinta o cheiro e que explore.  

Pergunte para ela qual é a fruta. Se ela não souber, dê dicas e deixe ela mais um tempo 

com a fruta em mãos, caso ela acerte, comemore junto com ela.    

Use quantas frutas quiser e se for possível, a incentive a experimentar uma delas. 

 

 

  

  

  


