
 

                                                            
 

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

O adulto apresentará as frutas para a criança explicando os benefícios de comê-las, ou 

seja, de uma alimentação saudável através das frutas. Em seguida, a criança participará no 

preparo de uma vitamina com as frutas que gosta e que lhe foi apresentada. Assim, esse 

contato permitirá que fale o nome de cada uma das frutas, além do prazer em comer o 

alimento. Então, deixe com que a criança ajude na separação e higienização das frutas que 

serão usadas no preparo da vitamina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

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

TURMA: Berçário 2 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade 
para enfrentar dificuldades e desafios.  



 

                                                            
 

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

SALADA DE FRUTAS COM IMAGEM: O adulto deverá separar algumas frutas, 

podendo misturar cores e sabores, e após convidar a criança para preparar um prato 

diferente e bem ilustrativo, utilizando as frutas separadas para realizar essa divertida 

atividade. Nessa opção de ilustração foi utilizado as seguintes frutas: duas bananas, dois 

kiwis e alguns gomos de mexerica. Depois da montagem do prato, perguntar para a criança 

se ela sabe dizer qual foi a imagem formada com as frutas no prato, tirar uma foto do prato 

e saborear essa deliciosa salada de frutas natural. 

 

 

https://www.lingokids.com/pt-BR/ingles-para-criancas/jogos-para-aprender-

ingles/atividades-para-aprender-as-frutas 

 

Não esqueça de nos enviar fotos ou vídeo da atividade realizada para o Facebook dos 

PAIS FUSARI. 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

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

TURMA:  Berçário 2 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. 



 

                                                            
 

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Divertidos e cheinhos de saúde! O responsável escolherá um lugar confortável em sua 

casa, para junto com seu filho (a) acessar o link abaixo e assistir o vídeo “João Pedro e o 

médico -prato colorido”.  Dialogue com a criança sobre o que é ter uma alimentação 

saudável. Após, juntamente com a criança, fazer um prato divertido com carinhas 

engraçadas, utilizando o que você tem em casa e a criatividade, com comida de verdade, 

exemplo: arroz, feijão, carne, ovos, verduras, legumes ou frutas.   

Compartilhe conosco com fotos ou vídeos! 

 

Link de acesso: https://youtu.be/tlXyAYO-xL4 

Sugestões de pratos: https://br.pinterest.com/pin/618330223808708324/ 

 

 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

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

TURMA:  Berçário 2 C 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes 
ou peças teatrais assistidos etc. 

https://youtu.be/tlXyAYO-xL4
https://br.pinterest.com/pin/618330223808708324/


 

                                                            
 

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 

Conversar com a criança a respeito dos alimentos saudáveis e a sua importância.  

Após separe algumas revistas ou encartes (panfletos de supermercados), peça e 

ajude a criança a procurar e separar alguns recortes de alimentos saudáveis e depois peça 

para ela montar um prato com figuras que representem uma refeição completa. 

Se preferir, poderá ajudar a criança a colar os encartes separados em pratinhos 

descartáveis ou papelão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO: DATA: 02/10/2020 SEMANA: 05 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  O eu, o outro e o nós. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Comunicar-se com os colegas e adultos, buscando compreendê-los 
e fazendo-se compreender. 


