
 

                                                            
 

 
 
 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

O responsável deverá preparar um ambiente agradável e convidar a criança para 

assistir ao vídeo (link abaixo). E no decorrer do vídeo, o adulto poderá interagir cantando e 

usando colheres variadas para acompanhar o ritmo, para que a criança assimile melhor a 

canção e trabalhe com a oralidade e expressão corporal da dela. O responsável poderá 

também despertar a curiosidade da criança, focando nos alimentos saudáveis, falando as 

cores, formas, texturas e paladares.  

Ao finalizar a atividade, pode-se fazer juntamente com a criança um suco, vitamina ou 

uma deliciosa salada de fruta, no qual deverá oferecer para que a criança possa degustar. E 

se possível no decorrer da atividade fazer registros através de foto e vídeo e postar no grupo 

do Facebook da escola.      

https://youtu.be/rs2XlVOvfKA 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:  02/10/2020 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: Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar 

brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

https://youtu.be/rs2XlVOvfKA


 

                                                            
 

 
 
 

 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

 

  O responsável (adulto) convida a criança para assistir o vídeo Gugudada “A música 

das Frutas”, após assistirem o vídeo farão a atividade, utilizando uma cartolina ou papel 

sulfite e montando um painel com frutas desenhando ou utilizando panfletos de mercado. 

https://www.youtube.com/watch?v=x3ZFTkfUWz4 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:  02/10/2020 SEMANA: 5 
PROFESSORES: Delzi, Francisca, Luci, Miriam, Rosangela,Valdinéia, 
Valcicleide. 

TURMA: Berçário 1 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a 
pedido de um adulto leitor. 

https://www.youtube.com/watch?v=x3ZFTkfUWz4


 

                                                            
 

 
 
 

 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Brincadeira das frutas e legumes 

Num dia de sol, um adulto encherá uma bacia com água, pegará alguns legumes e 

frutas, senta com a criança em volta. Perguntar para a criança se o alimento boia ou afunda. 

Pode deixar a criança colocar o alimento na bacia e observe o que vai acontecer com cada 

um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 02/10/2020 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: Manipular materiais diversos e variados para comparar as 

diferenças e semelhanças entre eles.    



 

                                                            
 

 
 
 

 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

“Ana e as frutas” – História e clipe musical 

Os pais ou responsáveis irão passar o vídeo da história para as crianças, falar sobre 

as frutas e, se tiver frutas em casa, mostrar e dar para a criança experimentar. 

Link do video: https://youtu.be/mT44HaTZUGQ 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 02/10/2020 SEMANA: 5 

PROFESSORES: Tereza, Najara, Elaine, Talita, Ana Paula e Vanderlânia. TURMA: Berçário 1 D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar 

brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

https://youtu.be/mT44HaTZUGQ


 

                                                            
 

 
 
 

 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem:   
 

           Hoje vocês irão pegar panfletos de supermercado e pedir para seu filho (a) apontar 

os alimentos que eles viram essa semana ou somente frutas, legumes, verduras e montar 

um cartaz com as figuras. 

           É importante conversar com a criança e explicar que o leite, arroz, feijão, as carnes 

também são saudáveis e que o chocolate, o Danoninho são gostosos mas devem ser 

consumidos em porções bem pequenas e nunca substituindo as refeições. 

           Caso tenha feira próximo de vocês, sugerimos que levem seu filho(a) até lá para um 

passeio, seguindo as medidas de segurança, e aproveitem para continuar a estimular o 

consumo de alimentos saudáveis e naturais. 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 02/10/2020 SEMANA: 05 

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

TURMA:  Berçário 1 E 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:   Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, 
experimentando e fazendo descobertas. 


