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TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Iniciar a atividade falando sobre os alimentos saudáveis, colocando próximo à criança 

um recipiente com frutas e legumes, deixando que ela manuseie e explore os alimentos.  

Depois, oferecer para a criança frutas e legumes para que ela possa degustar, 

explicando sobre a importância da alimentação saudável para a nossa saúde. Oferecer 

alimentos saudáveis e observar se a criança tem uma boa aceitação dos alimentos 

oferecidos, caso não tenha, deverá estimular diariamente durante as refeições.  

Em seguida, assistir com a criança ao vídeo sobre alimentação. (link abaixo) e, se 

possível, durante a atividade fazer registros através de fotos ou vídeos e postar no grupo do 

face book da escola. 

https://youtu.be/t8ndVxr7eMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:  29/09/2020 SEMANA: 5 

PROFESSORES; Adriana, Célia, Helena, Irani, Maria e Viviane.  TURMA: Berçário 1 A 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de 
alimentação, higiene, brincadeira e descanso. 

https://youtu.be/t8ndVxr7eMI
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TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Vamos plantar um feijão?  

Primeiro você precisa umedecer o algodão com a água.  

Depois forre o fundo do copo descartável com o algodão umedecido.  

Coloque seu feijão sobre o algodão, coloque o copo em um lugar iluminado e não 

deixe o algodão secar.  

Coloque água aos poucos a cada dia.  

Em mais ou menos 3 dias a raiz começará a crescer e, um pouco mais tarde, seu 

feijão começará a crescer.  

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:  29/09/2020 SEMANA: 5 

PROFESSORES:  Delzi, Francisca, Luci, Miriam, Rosangela, Valdinéia, 
Valcicleide. 

TURMA: Berçário 1 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:   Corpo, gesto e movimento 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:   Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais ( odor, 
cor, sabor, temperatura) 
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TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Vídeos: “A música das frutas” e “Nomes das frutas para crianças”. 

Escolha um momento tranquilo do dia para assistir os vídeos com a criança.  

 

https://youtu.be/x3ZFTkfUWz4 

https://youtu.be/u3NwcdAMMBI 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 29/09/2020 SEMANA: 5 

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

TURMA:  Berçário 1 C 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Reconhecer elementos das ilustrações de histórias. apontado-os a 
pedido do adulto leitor.   

https://youtu.be/x3ZFTkfUWz4
https://youtu.be/u3NwcdAMMBI
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TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

A mamãe ou responsável irá montar um cartaz. Pegando o folheto utilizado na 

atividade anterior, irá recortar e separar os alimentos saudáveis e não saudáveis feito isso 

irá fazer colagem em folha de sulfite, cartolina ou o papel que tiver em casa. Conversem com 

a criança sobre os alimentos e estimulem eles, no reconhecimento dos alimentos.   

É importante a participação das crianças na realização da atividade. 

Sugestão: Montar uma caixa como a da imagem, pegar as figuras e pedir para que 

eles coloquem dentro da caixa as figuras do alimento que indica cada uma. 

 

 

                             Cartaz           Sugestão: Caixa 

               

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 29/09/2020 SEMANA: 5 

PROFESSORES: Najara, Elaine, Tereza, Talita, Ana Paula e Vanderlânia TURMA: Berçário 1 D 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, 
a pedido do adulto leitor. 
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TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem:   
 
Hoje vamos pedir para vocês separarem frutas de várias cores, por exemplo: banana, 

laranja, limão, abacaxi, melancia, abacate, etc.  

Pedir para a criança separar as frutas na cor amarela, depois fazer um suco de laranja 

(amarela) e enquanto fazem o suco, contar quantas laranjas são necessárias para fazer o 

suco.  

Assim estarão envolvendo a criança na atividade, contando, reconhecendo cor e 

saboreando o suco. 

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

que a criança separe as figuras que representem as frutas amarelas. 

 

 

      

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 29/09/2020 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 e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, 
cor, sabor, temperatura). 


