
 

 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA 
NOME DO ALUNO: 
PROFESSOR: 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:
histórias e outros textos, diferenciando 
orientação do adulto-leitor a direção da leitura.

Orientações para ou pais e ou responsáve
 

TEMA: 
 

 
Atividade

 
          Essa semana vamos falar de 
hábitos saudáveis em nossas crianças é a melhor maneira de garantir que eles crescem 
saudáveis e com saúde. Desse modo a atividade de hoje é 
e as Frutas, nessa história cantada 
é gostoso experimentar novos sabores
sobre as frutas seus benefícios e se possível 
em casa. Vamos criar hábitos saudáveis
aprimorando o paladar ampliando 
 

 
 
 
 
 
 
 

ICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA XAVIER 
DATA:01/09/2020

Escuta, Fala,Pensamento e Imaginação.
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:Demonstrar interesse e atenção ao ouvir 

e outros textos, diferenciando escritas de ilustrações e acompanhando com 
a direção da leitura. 

 
Orientações para ou pais e ou responsáveis – Atividade 1

TEMA: Alimentação Saudável 

Atividade História Cantada: Joana e as frutas 

Essa semana vamos falar de alimentação saudável, pois proporcionar 
em nossas crianças é a melhor maneira de garantir que eles crescem 

. Desse modo a atividade de hoje é a contação de história: Joana 
, nessa história cantada vamos mostrar a importância de comer frutas e como 
experimentar novos sabores.  Assistir ao vídeo e conversar com a criança 

sobre as frutas seus benefícios e se possível experimentar com ela as frutas disponíveis 
riar hábitos saudáveis em nossas crianças, 

ar ampliando suas experiências gustativas. 
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e atenção ao ouvir a leitura de 

e acompanhando com a 

Atividade 1 

pois proporcionar e incentivar 
em nossas crianças é a melhor maneira de garantir que eles crescem 

a contação de história: Joana 
vamos mostrar a importância de comer frutas e como 

Assistir ao vídeo e conversar com a criança 
experimentar com ela as frutas disponíveis 

 conscientizando e 



 

 

Link: https://youtu.be/sQz_NXOtzTw 
 

Observações: - A criança se interessou pelo vídeo? 
- Reconheceu alguma fruta? 
- Após a História a criança se mostrou disposta a experimentar 
novas frutas ou só aceitou as frutas de costume? 
 

 
 
 
 
 
 
 


