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ESCOLA MUNICIPAL OLÍVIA MARQUES PETRILLI 

NOME DO ALUNO: DATA 1/10/20 SEMANA: 5 

PROFESSORES: DANIELLE, ELISANGELA, GILMARA, INIS, JANAÍNA, MARIA 

CONCEIÇÃO, MARIA ZILDA, MEIRE E PATRÍCIA 

TURMA: 

Berçário II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: FORMULAR E RESPONDER PERGUNTAS SOBRE FATOS DA 

HISTÓRIA NARRADA, IDENTIFICANDO CENÁRIOS, PERSONAGENS E PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS. 

 



 

      Atividade: 

O adulto escolherá um ambiente acolhedor para que a criança 

assista ao vídeo: 

“Veja a importância da Alimentação Saudável para nossa vida”. 

 Em seguida, o adulto irá apresentar a criança as imagens das 

frutas: banana, maçã, morango e abacaxi, e perguntar a criança 

qual a fruta ela mais gosta, falar sobre suas características cores e 

formas, favorecendo assim a percepção visual, atenção e a 

curiosidade. 

 

FRUTAS: 

BANANA, é amarela, possui uma polpa 

macia, saborosa e doce. É uma fruta rica em fibras, potássio, 

vitaminas C e A.  



 

MAÇÃ, é vermelha, de sabor suave e fácil 

digestão, a maçã pode ser consumida de várias formas, in natura, crua, 

cozida, assada, sob a forma de doces, geleias, etc. São ricas em 

vitaminas B1, B2 e sais minerais (fósforo e ferro). Auxilia o bom 

funcionamento intestinal, contém propriedades anti-inflamatórias, 

antibacterianas e antivirais.          

MORANGO, é uma fruta vermelha, de sabor 

doce e levemente ácido. São ricas em vitamina C, A, E, B5 e B6. Os 

principais minerais presentes no morango são: Cálcio, Potássio, 

Ferro, Selênio e Magnésio. Os morangos também são ricos em 

flavonoides, importante agente antioxidante no organismo dos 

seres humanos. 



 

ABACAXI, fruta de casca áspera, possui uma 

coroa, sua polpa é suculenta, de sabor ácido e doce. Ela é uma 

ótima fonte de vitamina C, importante para aumentar a 

resistência do organismo contra algumas doenças, além de ser rica 

em Cálcio, Ferro, Fósforo e Magnésio. Seu xarope é indicado para 

combater a bronquite e o chá de sua casca é eficiente no combate a 

processos inflamatórios. 

 

Recurso: 
 Aparelho de mídia e imagens de frutas. 

 

Link do vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=9wN-

UQwFxiM&feature=youtu.be 
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