
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA XAVIER

NOME DO ALUNO: 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:Escuta, Fala, Pensamento e
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:
desejos, necessidades, sentimento e opiniões.
 

Orientações para ou pais e ou responsáveis 
TEMA:

O tema alimentação é motivo de 
mercado oferece uma enorme quantidade de produtos alimentícios que, por meio da 
mídia, invadem nossas casas e tornamos hábitos alimentares bastante inadequados.
 

História: 

Assista junto com criança a história (link abaixo) “A Cesta de Dona Maricota”. Depois 
realize uma roda de conversa a respeito da mesma, ressaltando o que a criança achou, 
o que mais gostou, entre outros. Logo, a convide para verificar o que tem em casa 
(legumes, frutas, verduras) e faça a sua própria Cesta como exemplo, e também como 
incentivo ao consumo saudável. Deixe a Cesta acessível a criança.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA XAVIER 

DATA: 28/09/2020

Andréia, Geneilson, Isabel Oliveira, Letícia, Lúcia, 

Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 
desejos, necessidades, sentimento e opiniões. 

 
Orientações para ou pais e ou responsáveis – Atividade 1

TEMA:Alimentação Saudável 
 

O tema alimentação é motivo de preocupação dos pais e educadores, visto que o 
mercado oferece uma enorme quantidade de produtos alimentícios que, por meio da 
mídia, invadem nossas casas e tornamos hábitos alimentares bastante inadequados.

História: A Cesta de Dona Maricota 
 

junto com criança a história (link abaixo) “A Cesta de Dona Maricota”. Depois 
realize uma roda de conversa a respeito da mesma, ressaltando o que a criança achou, 
o que mais gostou, entre outros. Logo, a convide para verificar o que tem em casa 

rutas, verduras) e faça a sua própria Cesta como exemplo, e também como 
incentivo ao consumo saudável. Deixe a Cesta acessível a criança. 

 

28/09/2020 SEMANA: 5 

Andréia, Geneilson, Isabel Oliveira, Letícia, Lúcia, TURMA: 
Maternal  

 

Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 

Atividade 1 

preocupação dos pais e educadores, visto que o 
mercado oferece uma enorme quantidade de produtos alimentícios que, por meio da 
mídia, invadem nossas casas e tornamos hábitos alimentares bastante inadequados. 

junto com criança a história (link abaixo) “A Cesta de Dona Maricota”. Depois 
realize uma roda de conversa a respeito da mesma, ressaltando o que a criança achou, 
o que mais gostou, entre outros. Logo, a convide para verificar o que tem em casa 

rutas, verduras) e faça a sua própria Cesta como exemplo, e também como 

 



Link  Música:  
https://www.youtu.be/3-NibWZcW1U 
 
História da Atividade: 
https://www.youtube.com/watch?v=901SNLf2GWc 
 

Observações Conte-nos como foi a história para a criança e a criação da sua 
própria cesta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


