
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GLÓRIA BARBOSA XAVIER

NOME DO ALUNO: 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:Espaços, Tempos, Relações e
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:
(tamanho, peso, cor,forma etc.).
 

Orientações para ou pais e ou responsáveis 
TEMA: 

 
Dona Maricota fez compras e trouxe 
importância de cada um em nosso organismo?

Materiais para atividade: 
 Palitos; 
 Cola; 
 Cartolina ou outro papel de preferência
 Frutas, legumes e verduras;
 Pratos descartáveis. 

 
Para a atividade, recorte ou desenhe algumas partes do corpo, cole o palito para que se 
torne um fantoche. Disponha de alguns alimentos nos pratos descartáveis (uma porção 
de cada vez). Coloque o “fantoche” em frente ao prato, isto é, 
parte do corpo, que representará os benefícios daquele 
Exemplo: no prato do tomate terá um
faz bem aos mesmos. No prato da maç
faz bem ao coração, (oportunize a crianças mais partes do corpo para conhecer e 
associar com os alimentos saudáveis ali apresentados)
possa perceber e vivenciar o que 
momento, separe com ela, as frutas, legumes, verduras. Questione sobre cor, tamanho, 
peso, se pode ser consumido cru ou cozido e o que mais achar pertinente. 
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DATA: 29/09/2020

Andréia, Geneilson, Isabel Oliveira, Letícia, Lúcia, 

Espaços, Tempos, Relações e Transformações

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:Classificar objetos, considerando determinado atributo 
(tamanho, peso, cor,forma etc.). 

 
Orientações para ou pais e ou responsáveis – Atividade 2

TEMA: Alimentação Saudável 

Dona Maricota fez compras e trouxe frutas, verduras e legumes. Que tal descobrirmos a 
importância de cada um em nosso organismo? 

 
Degustação Saudável 

 

Cartolina ou outro papel de preferência; 
Frutas, legumes e verduras; 

Para a atividade, recorte ou desenhe algumas partes do corpo, cole o palito para que se 
torne um fantoche. Disponha de alguns alimentos nos pratos descartáveis (uma porção 
de cada vez). Coloque o “fantoche” em frente ao prato, isto é, terá umdesenho de uma

te do corpo, que representará os benefícios daquele alimento para parteem evidência. 
xemplo: no prato do tomate terá um desenho de um cabelo, dizendo que esse a

prato da maçã um coração, fazendo referência de que a fruta 
, (oportunize a crianças mais partes do corpo para conhecer e 

associar com os alimentos saudáveis ali apresentados). Assim esperamos que acriança 
ossa perceber e vivenciar o que significa uma alimentação saudável.

momento, separe com ela, as frutas, legumes, verduras. Questione sobre cor, tamanho, 
peso, se pode ser consumido cru ou cozido e o que mais achar pertinente. 
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frutas, verduras e legumes. Que tal descobrirmos a 

Para a atividade, recorte ou desenhe algumas partes do corpo, cole o palito para que se 
torne um fantoche. Disponha de alguns alimentos nos pratos descartáveis (uma porção 

terá umdesenho de uma 
alimento para parteem evidência. 

dizendo que esse alimento 
ência de que a fruta 

, (oportunize a crianças mais partes do corpo para conhecer e 
. Assim esperamos que acriança 

significa uma alimentação saudável. Finalizado esse 
momento, separe com ela, as frutas, legumes, verduras. Questione sobre cor, tamanho, 
peso, se pode ser consumido cru ou cozido e o que mais achar pertinente.  



Link  Música: 
https://www.youtube.com/watch?v=UfdT8IcASTw
 
História: 
https://www.youtube.com/watch?v=lbdnd0En
 

Observações Mostre por meio de fotos, todo o processo de realização da atividade 
realizada pela 
importantes que achou da atividade.
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UfdT8IcASTw 

 
https://www.youtube.com/watch?v=lbdnd0En-aA 

Mostre por meio de fotos, todo o processo de realização da atividade 
realizada pela criança. Ressalte para nós os pontos mais 
importantes que achou da atividade. 

 

 

Mostre por meio de fotos, todo o processo de realização da atividade 
criança. Ressalte para nós os pontos mais 


