
 

ESCOLA MUNICIPAL: EM Julia Del Corto Roncon 

NOME DO ALUNO:  DATA: 29/09/2020 SEMANA: 5 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores, Formas 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01ET03) Explorar pela ação e observação, 

manipulando, experimentando e fazendo descobertas. 

 

  

2ª Atividade – 29 de Setembro 

APRESENTAÇÃO DOS ALIMENTOS AOS BEBÊS 

É comum que os pequenos se precipitem ao afirmar que não gostam de uma comida, 

principalmente se ela não for colorida, vistosa, doce ou já conhecida. Ajude a mudar este 

hábito indicando boas alternativas para as refeições e mostrando que comida saudável 

pode sim, ser muito gostosa.  

Objetivo: Apresentar diferentes tipos de alimentos aos bebês, estimular a curiosidade das 

crianças sobre hábitos alimentares saudáveis, reconhecer os sabores dos alimentos. 

Como Fazer: Pais ou responsável apresentem vários tipos de frutas, verduras e vegetais 

crus dentro de um recipiente. Exemplos: (1 batata, 1 maçã, 1 banana, 1 folha de alface, 1 

tomate).  Deixe a criança explorar e até mesmo brincar, experimentando as texturas, formas 

e temperatura. Ao mostrar os alimentos, fale o nome cada um deles, para que sua criança 

possa aprender e reconhecer.  

  

 

  

  

  



  

 

ESCOLA MUNICIPAL: E. M. JÚLIA DEL CORTO RONCON  

NOME DO ALUNO:  DATA: 29/09/2020 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: (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e 

diferenças entre as características e propriedade dos objetos. 

  

Atividade: Mural da Alimentação 

Em uma folha, faça duas colunas e classifique uma coluna com alimentos saudáveis e na 

outra alimentos não saudáveis.  

Depois procure recortes desses alimentos e ajude a criança a colar as figuras na coluna 

correspondente.  

Ao final, vocês terão feito um lindo cartaz, use-o para explicar a criança o porquê devemos 

consumir os alimentos mais saudáveis com mais frequência. Deixe esse cartaz exposto 

para que a criança possa explorar com outros da família. Se não for possível fazer a 

colagem, liste apenas alguns alimentos junto com a criança e escreva mostrando a ela. 

 

Material necessário: folheto de ofertas do supermercado, revistas, cola, tesoura, papel e 

caneta. 

 

  

  

  


