
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA 
NOME DO ALUNO: 
PROFESSOR: 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:
atributo (Tamanho, peso, cor,forma etc).

Orientações para ou pais e ou responsáveis 
 

TEMA: 

ATIVIDADE: Reconhecendo as frutas 
forma e cor. 
 
1° Passo: Os pais e ou responsáveis irão conver
alimentação saudável, explicar que as frutas e os legumes fazem parte de uma refeição 
saudável... 
2° Passo: O adulto pegará uma vasilha ou outro recipie
os legumes que tem em casa, exemplo: uma banana, um limão, uma cenoura... 
Observação: O que tiver em casa.
3° Passo: Apresentar a criança essas frutas e legumes
sentir a textura, a forma, o peso.
4° Perguntar para a criança: Qual é o nome dessa fruta ou legume? Qual é a textura: 
macia, áspera, lisa? È pesado ou leve? Qual é o formato? Arredondado, grosso, grande, 
pequeno? E por fim, Qual é a cor?
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Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Classificar objetos, considerando determinado 
atributo (Tamanho, peso, cor,forma etc). 

 
Orientações para ou pais e ou responsáveis – Atividade 1

TEMA: Alimentação Saudável  
 
 
 

 
Reconhecendo as frutas e os legumes, e comparando o peso, 

s e ou responsáveis irão conversar com a criança sobre o que é uma 
alimentação saudável, explicar que as frutas e os legumes fazem parte de uma refeição 

uma vasilha ou outro recipiente e colocará dentro as frutas e 
os legumes que tem em casa, exemplo: uma banana, um limão, uma cenoura... 
Observação: O que tiver em casa. 
3° Passo: Apresentar a criança essas frutas e legumes, deixar a criança pegar na mão 

peso. 
4° Perguntar para a criança: Qual é o nome dessa fruta ou legume? Qual é a textura: 
macia, áspera, lisa? È pesado ou leve? Qual é o formato? Arredondado, grosso, grande, 
pequeno? E por fim, Qual é a cor? 

/09/2020 SEMANA: 5 
TURMA: BII  

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
Classificar objetos, considerando determinado 

Atividade 1 

 

e os legumes, e comparando o peso, textura, 

com a criança sobre o que é uma 
alimentação saudável, explicar que as frutas e os legumes fazem parte de uma refeição 

nte e colocará dentro as frutas e 
os legumes que tem em casa, exemplo: uma banana, um limão, uma cenoura... 

, deixar a criança pegar na mão 

4° Perguntar para a criança: Qual é o nome dessa fruta ou legume? Qual é a textura: 
macia, áspera, lisa? È pesado ou leve? Qual é o formato? Arredondado, grosso, grande, 



Observações: A criança reconhece a fruta ou o legume apresentado? 
Conseguiu identificar a forma, o peso, a textura e a cor da fruta e ou 
do legume apresentado? 
Demonstrou interesse na atividade? 

 
 
 
 
 
 


