
 

                                                                
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

O adulto escolherá frutas (abacaxi, laranja, maçã, banana, limão, pera e morango) ou 

as que tiver em casa. Mostre para a criança, peça para que peguem as frutas, apalpar e 

cheirar, neste momento o adulto perguntará para a criança: O nome de cada fruta? Quais as 

de cor verde, amarelo e vermelho? Qual a mais pesada ou leve? Qual a maior ou menor? 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES:  Ana Clayde, Ana Belloni, Maria Aparecida, Luciana, 
Mariza e Maria de Lourdes 

TURMA: Berçário 2 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Classificar objetos, considerando atributo (tamanho, peso, cor, 
formas etc.). 



 

                                                                
 
 

 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Pegue algumas frutas e legumes.  Mostre para a criança, pergunte o nome. O alimento 

que ela não reconhecer, diga o nome. Em seguida, dê os alimentos para que a criança 

apalpar: os legumes e as frutas.  Pergunte à criança qual e o nome para que adivinhe. 

Após esta atividade, escolha um destes alimentos descasque e dê para a acriança 

experimentar os sabores de cada um. Pergunte se é doce ou azedo.Utilize frutas ou legumes 

que tiver em casa. 

Não esquece de nós enviar fotos ou vídeo da atividade para o face book FUSARI/PAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES:  Ana Lécia, Dinair, Ivanilde, Maria do Carmo, Mirian, 
Vanessa. 

TURMA: Berçário 2 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, relações e transformações 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 
característica e propriedades dos objetos: textura, massa, tamanho. 



 

                                                                
 
 

 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Brincadeira da comida brasileira.  Esta brincadeira consiste no desenvolvimento da 

percepção auditiva e da atenção da criança, também proporciona o aprendizado de quais 

alimentos que muitas vezes comemos, mas não são saudáveis para a nossa saúde.  

Como brincar: O responsável e a criança devem sentar em círculo no chão. O adulto 

começa, então, a cantar e a bater palmas no ritmo. “Vai começar, a brincadeira, da comida, 

brasileira. Arroz, feijão, batata, macarrão, biscoito, manteiga, gaveta...” A criança deverá 

acompanhar batendo palmas e prestando muita atenção, pois, entre os vários tipos de 

comidas, o adulto dirá na sequência alguma palavra que rime com o nome da comida, mas 

que não se possa comer. Quando a palavra dita não for alimento não pode bater palma. 

Dialogue com a criança, apresente os alimentos citados na brincadeira que não podem 

comer em excesso (batata frita, biscoito recheado, doces etc.). e outros são bons e saudáveis 

(alface, abacate, morango, etc.).  

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES: Elisabete, Kenia, Marlene, Juliana, Glauce, Rosely, Claudia e 
Cristiane 

TURMA: Berçário 2 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e 
brincadeiras. 



 

                                                                
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

   https://pt.slideshare.net/CamilaRibeiro35/a-cesta-de-dona-maricota-28474072 

O adulto (pais ou responsáveis) realizarão a leitura do livro “A cesta de Dona Maricota”, 

da autora Tatiana Belinky. Em seguida conversarão sobre os alimentos e sobre a importância 

da alimentação saudável para a saúde. Argumentar que a todo o momento nosso corpo 

precisa de energia para andar, correr, falar, estudar até mesmo para dormir. Em seguida 

levantarão as seguintes questões: 

• Por que temos que comer? 

• A criança gosta de comer frutas? Qual a sua fruta preferida? 

• O que criança mais gostam de comer: verduras ou legumes? 

• Como uma alimentação pode ser saudável? 

• O que é preciso comer para ficar saudável? 

• O que a criança gosta de comer? 

No final da história contada Dona Maricota ela faz uma sopa deliciosa, que tal fazer 

sopa bem gostosa e degustar em família. Segue a receita como sugestão. 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES: Ana, Ellen, Juliana, Milene, Maria, Rebecca. TURMA:  Berçário 2 D 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Criar e contar histórias com base em imagens ou temas sugeridos. 

https://pt.slideshare.net/CamilaRibeiro35/a-cesta-de-dona-maricota-28474072

