
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

NOME DO ALUNO: DATA 28/09/2020 SEMANA 5 
PROFESSORES: Michelly, Caio e Elen TURMA: Jardim l B 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas;  
 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 
 

                                     

ATIVIDADE 1 

 

  Assista o vídeo da história “Bibi come de tudo” do autor Alejandro Rosas Vera 

  Peça para criança fazer um desenho dos alimentos que ela não gosta;  

  Guarde o desenho.  

 

 

 

Link: https://youtu.be/q9kSN6mPd9M - Bibi come de tudo – Historinha para melhorar a relação com 

a comida 

. 

 

 

https://youtu.be/q9kSN6mPd9M


 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

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

PROFESSORES: Michelly, Caio e Elen TURMA: Jardim l B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gesto e movimento 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03CG05) Coordenar as suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas 
 

                                  ATIVIDADE  2 
      
Material: folha impressa ou folha de sulfite, massinha de modelar. 

Estratégia: Imprima ou copie a letra B em uma folha de sulfite ou em um caderno, peça para criança 

preencher a letra com a massinha de modelar  

Observação: Converse com a criança que a letra B não é só de Bibi 

                                    

  

 

 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

NOME DO ALUNO: DATA 30/09/2020 SEMANA 5 

PROFESSORES: Michelly, Caio e Elen TURMA: Jardim l B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes 
materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e 
artificiais. 

                                          

ATIVIDADE 3 

Retome o desenho que foi feito pela criança na atividade do dia 28/09, sobre os alimentos que ela      

não gosta e escolham um desses alimentos; 

Junto com a criança, busquem alguma receita simples e fácil de se fazer, que possa ser acrescentado 
esse alimento. (Tentem trazer um novo sabor para esse alimento da mesma forma que aconteceu na 
história “Bibi come de tudo). 

Realizem a receita;  

 



 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MABEL CUNHA 

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

PROFESSORES: Michelly, Caio e Elen TURMA: Jardim l B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Eu, o outros e nós 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03EO02) Agir de maneira independente com confiança em 
suas capacidades reconhecendo, suas conquistas e limitação  

 

ATIVIDADE 4 

 

Materiais: alimentos, como frutas, bolos, etc. 

Estratégias: Estimular a interação, a atenção, o comportamento, a comunicação e a linguagem. O Pique 
nique é uma das atividades que as crianças gostam de fazer. assim sendo escolha um dia de semana 
para sentar-se com a criança e comer algo gostoso na companhia dele, se possível convide alguns 
amiguinhos para ir juntos         

 

 

 

 


