
 

                                                            
   

 
 
 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Antes de iniciar a atividade o responsável deverá colocar frutas e legumes dentro de 

um recipiente e, com o auxílio do adulto, a criança irá tirar uma por vez.  Enquanto ela explora 

a fruta ou o legume, o responsável vai nomeando os alimentos para que ela possa conhecer 

cada um.  

Depois, deverá pegar os materiais, como tinta guache, pincel e papel sulfite ou outro 

papel que tiver em casa. No primeiro momento, o responsável irá desenhar uma fruta e um 

legume com a mão da criança, depois pintar a mão dela e carimbar no papel como mostra 

no desenho abaixo, finalize a atividade ajudando a criança a pintar esses alimentos e 

apresente a obra de arte realizada por vocês e se possível, no decorrer da atividade fazer 

registro através de fotos ou vídeos e postar no grupo do Facebook da escola.  

https://images.app.goo.gl/DhonKngZwfaYx7zS8 

                              

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:  01/10/2020 SEMANA: 5 
PROFESSORES; Adriana, Célia, Helena, Irani, Maria e Viviane.  TURMA: Berçário 1 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Traçar marcas gráficas em diferentes suportes usando instrumentos 
riscantes e tintas. 

https://images.app.goo.gl/DhonKngZwfaYx7zS8


 

                                                            
   

 
 
 

 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

  
O responsável, junto com a criança, irá montar um prato divertido utilizando os 

alimentos que tenham em casa como frutas e legumes, nessa atividade é possível estimular 

de forma lúdica a alimentação saudável, a criatividade, aprender as cores, os sabores e as 

texturas dos alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:  01/10/2020 SEMANA: 5 
PROFESSORES: Delzi, Francisca, Luci, Miriam, Rosangela,Valdinéia, 
Valcicleide. 

TURMA: Berçário 1 B 

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

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



 

                                                            
   

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Um responsável prepara uma sopa de legumes com a receita apresentada. A criança 

pode ajudar colocando os legumes picados na panela. Enquanto espera o cozimento colocar 

a música da palavra cantada:  https://youtu.be/x5Dm5FcvIOw 

Depois que a sopa estiver pronta, estimula a criança a comer sozinha. 

 

 

 

Receita 

150gramas de carne moída, 1 batata pequena, 

1 cenoura  pequena,  1 abobrinha pequena,  1 

cebola,  1 tomate, 1 dente de alho,  100 gramas 

de feijão,  500 mililitros de água,  1 tablete de 

caldo de galinha,  1 colher de café de colorau,  

2 folhas de repolho. 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 01/10/2020 SEMANA: 5 

PROFESSORES: Antonia Goreti, Cassia, Elisete, Juliana F., Kelly, Marisa e 
Sarah. 

TURMA:  Berçário 1 C 

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)   

https://youtu.be/x5Dm5FcvIOw


 

                                                            
   

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

O papai, a mamãe ou responsável irá, juntamente com a criança, preparar uma vitamina 

Neston natural. Mostrem para as crianças os ingredientes que serão utilizados e a 

quantidade. Explorem também as cores, o tamanho, sabor e cheiro das frutas. 

Ingredientes: 

• 1 banana pequena; 

• Meio mamão; 

• Meia maça; 

• 300 ml de leite. 

Modo de preparo: Coloquem no liquidificador as frutas picadas, o leite e bata os ingredientes 

por cerca de três minutos. Depois que as crianças ajudarem no preparo e no manuseio dos 

ingredientes para a realização da vitamina, chegou a hora de experimentar e se deliciar com 

a junção do sabor das frutas. Não se esqueçam de frisar os benefícios das frutas para a 

saúde. 

                                      

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 01/10/2020 SEMANA: 5 

PROFESSORES: Ana Paula, Elaine, Najara, Talita, Tereza e Vanderlânia.  TURMA: Berçário 1 D  
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, 
mover e remover etc.) na interação com o mundo físico. 



 

                                                            
   

 
 
 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem:   
 
Seguindo o estímulo à alimentação saudável, vocês irão separar além das frutas e 

legumes, as verduras como: alface, brócolis, couve flor, etc. e hoje as crianças irão separar 

somente frutas, legumes e verduras na cor verde. Geralmente eles gostam muito do brócolis 

por se parecer com uma arvorezinha. Aproveitem essa preferência e prepare uma deliciosa 

macarronada com brócolis, sempre lembrando que de conversar sobre hábitos alimentares 

saudáveis. 

E assim, durante quase toda a semana, seu filho (a) conheceu muitas frutas, legumes, 

verduras e foi estimulado (a) a ingerir alimentos mais naturais. 

Outra opção é vocês separarem alguns recortes de alimentos saudáveis e pedir para 

que a criança separe as figuras que representem as frutas, legumes e verduras. 

 

 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 01/10/2020 SEMANA: 05 

PROFESSORES:  Francisca, Jahine, Maria de Lourdes, Roberta, Selma e 
Vanusa 

TURMA:  Berçário 1 E 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Corpo, gestos e movimentos. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar. 


