
 

 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA GOMES DO PILAR 

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

PROFESSOR: EDIVALDA, PATRÍCIA, RUTE, VANESSA E VERA. TURMA: Berçário I B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO - CORPO 
GESTO E MOVIMENTO - O EU, O OUTRO E O NÓS.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01EF04) Reconhecer elementos das ilustrações de 
histórias, apontando-os, a pedido do leitor adulto. 

 
 

QUARTA-FEIRA 
 
ATIVIDADE: FAZ DE CONTA.  
 
Para esta atividade, os responsáveis podem preparar um local e disponibilizar alguns 
objetos de cozinha: uma panela e uma colher de pau. 
 
Cantando a música “o que tem na sopa do neném”, deixe que a criança manipule a colher 
e a panela. 
    
Cante a música com a criança, estimulando a audição e a fala. Permita que a criança 
expresse seus sentimentos e desejos. Se tiver em casa, coloque legumes na panela como 
na foto, para que a criança manipule e sinta a textura e formato dos alimentos.   
 

https://youtu.be/cwhdumzeZzk 

 

TEMPO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO: Aproximadamente 1 hora. 

 

 

  
 

 

 

https://youtu.be/cwhdumzeZzk


 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra Cantada  
O que que tem na sopa do neném?  
O que que tem na sopa do neném?  
Será que tem espinafre?  
Será que tem tomate?  
Será que tem feijão?  
Será que tem agrião?  
É um, é dois, é três  
O que que tem na sopa do neném?  
O que que tem na sopa do neném?  
Será que tem farinha?  
Será que tem balinha?  
Será que tem macarrão?  
Será que tem caminhão?  
É um, é dois, é três  
O que que tem na sopa do neném?  
O que que tem na sopa do neném?  
Será que tem rabanete?  
Será que tem sorvete?  
Será que tem berinjela?  
 
Será que tem panela?  
É um, é dois, é três  
O que que tem na sopa do neném?  
O que que tem na sopa do neném?  
Será que tem mandioca?  
Será que tem minhoca?  
Será que tem jacaré? Será que tem chulé?  
É um, é dois, é três  
O que que tem na sopa do neném?  
O que que tem na.... 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.google.com/search?safe=off&sxsrf=ALeKk03M6G-CK-vntFG4aN7OLP6DRKk3RA:1599071406074&q=Palavra+Cantada&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMytzMrNWcTKH5CYk1hWlKjgnJhXkpiSCAAr_60TIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiAkISZjcvrAhUZJrkGHQJhA7sQMTAAegQIBhAD
https://www.google.com/search?safe=off&sxsrf=ALeKk03M6G-CK-vntFG4aN7OLP6DRKk3RA:1599071406074&q=Palavra+Cantada&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMytzMrNWcTKH5CYk1hWlKjgnJhXkpiSCAAr_60TIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiAkISZjcvrAhUZJrkGHQJhA7sQMTAAegQIBhAD

