
 

                                                            
 

 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

O adulto assistirá o vídeo com a “Música Turminha Gostosa” e, junto com a criança, 

cantar a música. No final, conversar com a criança explicando a importância de uma 

alimentação saudável.   

 

https://youtu.be/UfdT8IcASTw 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 28/09/2020 SEMANA: 5 

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

TURMA: Berçário 2 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos 
necessidades, sentimentos e opiniões.  

https://youtu.be/UfdT8IcASTw


 

                                                            
 

 
 

 

 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Em um canto da sua casa, sente-se com a criança, assista com ela o vídeo com a 

história ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL. Pergunte para a criança quais os alimentos que foram 

apresentados. Em seguida, proponha a ela para que nomeia as frutas apresentadas no 

vídeo, logo após, escolha junto com ela umas das frutas para que possam degustar. 

 

https://youtu.be/9wN-UQwFxiM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 28/09/2020 SEMANA: 05 

PROFESSORES: Ana Lécia, Dinair, Ivanilde, Maria do Carmo, Mirian, Vanessa. TURMA: Berçário 2 B 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas 
sugeridos. 

https://youtu.be/9wN-UQwFxiM


 

                                                            
 

 
 

 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Dominó Saudável, material: fotos de frutas ou folhetos, papelão, cola e tesoura sem 

ponta. 

1º passo: conversar com a criança sobre a brincadeira, falar que nesse jogo temos frutas 

que são gostosas e importantes para nossa saúde, caso não tenha como imprimir pode estar 

desenhando ou recortando de folhetos de mercados e montando o mesmo. Após recortar a 

imagem poderão colar em um papelão para que fiquem durinhos e possam manuseá-los 

melhor, distribuir a mesma  quantidade de cartas para quem vai jogar, coloquem uma carta 

virada a mesa e oriente a criança a colocar uma carta que tenha a mesma fruta( sempre 

falando o nome da fruta)  passa a vez ao próximo jogador  e assim por diante. O primeiro 

que descartar todas as peças será o vencedor. 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 28/09/2020 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: 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS FRUTAS ATRAVÉS DO OLFATO E TATO. 

Vamos precisar de algumas frutas. Mostre para seu filho e observe ele segurar, 

comente a cor que fruta tem, a textura, o peso e o cheiro. 

Agora chegou a hora da diversão: tampe os olhos do seu filho com um pedaço de pano, 

e peça para que ele estenda a mão, agora coloque uma fruta nas mãos dele e peça para que 

adivinhe, pode pegar, cheirar, vale tudo menos tirar a venda. 

Quando ele adivinhar comemore, mesmo se ele errar, incentive a tentar acertar a 

próxima fruta. 

                                                   

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO: DATA: 28/09/2020 SEMANA: 05 

PROFESSORES: Ana, Ellen, Juliana, Milene, Maria, Rebecca. TURMA:  Berçário 2 D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre características e 
propriedades dos objetos (texturas, massa, tamanho). 


