
 

ESCOLA MUNICIPAL: EM Julia Del Corto Roncon 

NOME DO ALUNO:  DATA: 28/ 09/2020 SEMANA: 5 

PROFESSOR: Flávia, Leonice, Luciana, Neusa, Elizete TURMA:B l A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento, Imaginação 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (El01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e 

materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

 

  

1ª Atividade - 28 de Setembro 

VÍDEO - Comer Bananas | Eu Amo Aprender 

 

Para iniciar o projeto “Alimentação Saudável”, vamos começar a semana com música e 

muito ritmo.  

Objetivo: A musicalização infantil é importante na infância porque desperta a ludicidade, a 

interação com adultos e crianças, capacidade de expressão, coordenação motora, 

percepção sonora e o desenvolvimento da oralidade.  

Como Fazer: Prepare o ambiente para o seu bebê em um local que não tenha barulhos 

para não tirar a atenção. Converse com o seu bebê falando da importância dos alimentos. 

Faça com que sua criança interaja com a música, cantando, dançando e fazendo gestos. 

Como a música fala sobre comer bananas, ao terminar a atividade saboreie uma banana 

com a sua criança. 

Acesse o Link: 

Comer Bananas | Eu Amo Aprender | Canções Educacionais | PlayKids 

https://www.youtube.com/watch?v=uMy6ljZOYzA&feature=youtu.be 

 

   

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=uMy6ljZOYzA&feature=youtu.be


 

ESCOLA MUNICIPAL: E. M. JÚLIA DEL CORTO RONCON  

NOME DO ALUNO:  DATA: 28/09/2020 SEMANA: 5 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (El01EF04) Reconhecer elementos das ilustrações da 

história apontando-os a pedido do adulto. 

 

  

Atividade: História: “A Menina que não Gostava de Frutas” 

Assista junto com a criança o vídeo da história. Em seguida, incentive a falar o nome de 

algumas frutas que viu no vídeo.  

Faça perguntas como: “Qual a cor da banana? E o morango? E a laranja você sabe a cor? 

Qual o formato da laranja? E o mamão, será que tem sementes?” Para finalizar, que tal 

preparar uma Salada de Frutas ou um Suco Natural? 

Link da História: https://youtu.be/LquIqHWh8Ec 

  

 

  

 

  

  

  

https://youtu.be/LquIqHWh8Ec

