
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA 

NOME DO ALUNO: 

PROFESSOR:Andréia, Geneilson, Isabel Oliveira, Letícia, Lúcia, 
Luciléia, Sheila e Tamara 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:Corpo, Gestos e Movimentos.
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar e folhear entre
 

Orientações para ou pais
TEMA: 

 
Dona Maricota foi a feira comprar deliciosos alimentos. Vamos ao mercado fazer igual a 
Dona Maricota? 
 

 Panfletos diversos de mercado;
 Tesoura sem ponta; 
 Folhas de papel sulfite para confecção da
 Lápis para escrever. 

 
Para a atividade, recolha alguns panfletos do mercado. Sente com a criança, mostre o 
panfleto e converse a respeito dos alimentos ali representados, quais são saudáveis e 
não saudáveis. Baseados nas informações obtidas na conversa com o panfleto, simule 
um mercado em sua casa, onde a criança possa observar os alimentos que têm em casa 
(saudáveis e não saudáveis). Enquanto a criança olha, vá conversando a respeito com 
ela. Por fim, recorte as imagens dos alimentos no panfleto do mercado 
folha, montando assim, uma lista
questionando a criança sobre os alimentos, porque é importante comer frutas, legumes, 
porque os alimentos fazem mal a saúde e entre outros. Depois deixe essa folha 
ilustrativa em amostra, assim ficará mais significativo para a criança.
Lembre se o intuito e brincar e fornecer uma boa compreensão do que é comer bem.
 
Link  Música:  

https://youtu.be/dK6gbNcRyY0
 
 
História: 
https://youtu.be/q9kSN6mPd9M
 

 
 
 
 
 
 
 

ICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA XAVIER 

DATA: 01/10/2020

Andréia, Geneilson, Isabel Oliveira, Letícia, Lúcia, 

Corpo, Gestos e Movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:Desenvolver progressivamente as habilidades manuais 
controle para desenhar, pintar, rasgar e folhear entre outros.

 
Orientações para ou pais e ou responsáveis – Atividade 4

TEMA: Alimentação Saudável 

foi a feira comprar deliciosos alimentos. Vamos ao mercado fazer igual a 

Passeio ao Mercado 
 

Materiais: 
Panfletos diversos de mercado; 

Folhas de papel sulfite para confecção da lista ilustrativa; 

a a atividade, recolha alguns panfletos do mercado. Sente com a criança, mostre o 
panfleto e converse a respeito dos alimentos ali representados, quais são saudáveis e 
não saudáveis. Baseados nas informações obtidas na conversa com o panfleto, simule 

rcado em sua casa, onde a criança possa observar os alimentos que têm em casa 
(saudáveis e não saudáveis). Enquanto a criança olha, vá conversando a respeito com 

as imagens dos alimentos no panfleto do mercado 
uma lista ilustrativa dos alimentos saudáveis e não saudáveis. Vá 

questionando a criança sobre os alimentos, porque é importante comer frutas, legumes, 
porque os alimentos fazem mal a saúde e entre outros. Depois deixe essa folha 

a em amostra, assim ficará mais significativo para a criança. 
Lembre se o intuito e brincar e fornecer uma boa compreensão do que é comer bem.

 
https://youtu.be/dK6gbNcRyY0 

 
https://youtu.be/q9kSN6mPd9M 
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Andréia, Geneilson, Isabel Oliveira, Letícia, Lúcia, TURMA: 
Maternal 

habilidades manuais 
outros. 

Atividade 4 

foi a feira comprar deliciosos alimentos. Vamos ao mercado fazer igual a 

a a atividade, recolha alguns panfletos do mercado. Sente com a criança, mostre o 
panfleto e converse a respeito dos alimentos ali representados, quais são saudáveis e 
não saudáveis. Baseados nas informações obtidas na conversa com o panfleto, simule 

rcado em sua casa, onde a criança possa observar os alimentos que têm em casa 
(saudáveis e não saudáveis). Enquanto a criança olha, vá conversando a respeito com 

as imagens dos alimentos no panfleto do mercado e cole em uma 
ilustrativa dos alimentos saudáveis e não saudáveis. Vá 

questionando a criança sobre os alimentos, porque é importante comer frutas, legumes, 
porque os alimentos fazem mal a saúde e entre outros. Depois deixe essa folha 

Lembre se o intuito e brincar e fornecer uma boa compreensão do que é comer bem. 



Observações Nos conte como foi a interação da criança com a brincadeira. 
Ressalte os pontos dos alimentos, se a criança identificou, gostou e 
que mais for pertinente. Compartilhe as fotos. 

 
 
 
 
 


