
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA  XAVIER 

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

PROFESSOR: TURMA: BI 

 CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar e descobrir as propriedades de objetos e 
materiais (odor,cor,sabor,temperatura). 
 

 
Orientações para ou pais e ou responsáveis – Atividade 2 

 
TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 
 
 ATIVIDADE: BRINCADEIRA CANTADA “O QUE É QUE TEM NA SOPA DO NENÉM?” 
 
Recursos: 

 Panela 

 Colher de pau 

 Legumes 

 

Estratégia: 

Sente-se em um lugar confortável e ofereça à criança uma panela e uma colher de pau. 

Em seguida dizer que irão preparar uma sopa deliciosa. Apresente à ela cada legume 

que você escolheu para a brincadeira (exemplo de legumes para o preparo da sopa: 

chuchu, batata, tomate, entre outros). Deixe que a criança manusei o alimento. Na 

sequência diga a ela que  quando cantarem a música “O que é que tem na sopa do 

neném” vocês irão colocar os legumes na panela para fazerem a sopa. Para finalizar 

aproveite e faça uma sopa para degustarem os legumes. 

Link  https://youtu.be/4pMB0P-t39w 
 
 

Observações  
 A criança experimentou a sopa? 

 
  Demonstrou interesse pela atividade proposta? 



ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA   XAVIER 

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

PROFESSOR: TURMA:BI 

 CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  O eu , o outro e o nós 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações 
em momentos de alimentação, higiene,brincadeira e descanso. 
 

Orientações para ou pais e ou responsáveis – Atividade 3  
 
 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 
 
 ATIVIDADE: COMER É MUITO BOM   

 

Estratégia: 

Para esta atividade sugerimos que a criança e seus familiares assistam ao vídeo 

“COMER É MUITO BOM”, dancem e curtam muito a musiquinha. Depois deste momento 

tão divertido, que tal convidar a criança para que juntos prepararem uma deliciosa 

vitamina de frutas? Escolha a(s) fruta(s) da preferência da criança. Antes de prepararem 

a vitamina, deixe que ela explore o alimento, ajude e estimule a criança a repetir a cor e 

o nome da(s) fruta(s), Durante o preparo enfatize a importância de se alimentar bem, 

comendo frutas, legumes, verduras, arroz, feijão, etc... Assim que a vitamina estiver 

pronta, deguste junto com a criança. 

   

Link  “Vídeo das Professoras de Desenvolvimento Infantil Carolina 

Queroga e Eliana Carmo - “Projeto Musicar para Integar” Município 

de Ribeirão Pires” 

https://www.youtube.com/watch?v=W6wB_tZfhzA 
 

Observações  
Demonstrou interesse em dançar? Degustou o suco preparado 

com a fruta escolhida? 

 
 


