
 

                                                            
 

 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Um adulto pegará algumas frutas e verduras (maçã, banana, alface, repolho, entre 

outros) que tiver em casa e dará para a criança observar e manipular. Após, o adulto vendará 

os olhos da criança, dará um alimento para mesma manipular, cheirar e tentar adivinhar qual 

alimento é, após tirar a venda e perguntar qual cor ele é, e se gosta de comer esse alimento. 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

 

Assistir juntamente com a família ao vídeo “Salada de frutas”, acompanhando e 

dançando com os movimentos da Anittinha. Em seguida, fazer com a ajuda de um adulto 

uma salada de frutas para degustarem juntos. Neste momento é importante incluir alguma 

fruta que a criança não consome regularmente para incentivá-la. 

As frutas possuem compostos protetores que ajudam a regular o organismo e 

antioxidantes que são nutrientes essenciais na proteção das células. Em conjunto, estes 

nutrientes têm propriedades protetoras que fazem das frutas um alimento vital. 

COMPARTILHE CONOSCO ENVIANDO FOTOS OU VÍDEO DA ATIVIDADE NO FACE 

BOOK FUSARI/PAIS. 
 

https://youtu.be/gXyfibe5vzk 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 29/09/2020 SEMANA: 05 

PROFESSORES: Ana, Dinair, Ivanilde, Maria do Carmo, Miriam e Vanessa TURMA: Berçário 2 B 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos/ Escuta, fala, pensamento e imaginação.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, 
dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. 

https://youtu.be/gXyfibe5vzk


 

                                                            
 

 

 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

PAINEL SAUDÁVEL 

Material: desenhos ou folhetos de alimentos saudáveis e não saudáveis, papel em 

branco, cola, tesoura sem ponta  

             Conversaremos com as crianças sobre alimentação saudável já dando alguns 

exemplos como ovos, leite, frutas, legumes etc e também falaremos sobre os não saudáveis 

tipo: salgadinho, salsicha, miojo, doce etc. Em seguida, faremos um painel onde colaremos 

embalagens dos alimentos usando o exemplo da foto. Porém, se não tiver embalagem, 

poderá ser feito este painel com panfletos de supermercado basta cortar e pedir para criança 

colar nos respectivos lugares: saudáveis e não saudáveis. Sempre acentuando e 

perguntando o que é saudável, incentivando assim as crianças para que se sintam motivadas 

a comer os alimentos que só faram bem para a saúde. Não esqueçam de incentivar as 

crianças a ter uma boa alimentação. Esperamos que participem das nossas atividades, nos 

enviando fotos. Seguem figuras como modelo: 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 29/09/2020  SEMANA: 2 

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: Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu 
contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, 
cardápios, notícias etc). 



 

                                                            
 

 

 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

As crianças não somente aprenderão sobre os alimentos e rotinas saudáveis, como 

também desenvolverão o conhecimento dos nomes dos alimentos e ainda se divertirão. Para 

essa atividade você irá precisar selecionar antecipadamente alguns alimentos saudáveis e 

não saudáveis que tiver em casa (veja a lista abaixo). Apresente para a criança a imagem 

das carinhas e diga para ela que a carinha feliz na cor verde são os alimentos saudáveis 

(que podemos comer sempre), a carinha amarela são os alimentos que devemos consumir 

ocasionalmente (de vez em quando) e a carinha vermelha são os alimentos não saudáveis 

(que devemos evitar). Junto com as crianças classifique os alimentos que selecionou em sua 

casa, um de cada vez, pedindo para a criança apontar as imagens das carinhas 

correspondentes. Veja se ela acertou e corrija quando necessário orientando-a se alimentar 

com aqueles alimentos saudáveis. 

Carinha Verde: arroz, feijão, legumes, frutas, saladas. Carinha Amarela: sobremesas, 

biscoitos, bolos, sorvete. Carinha Vermelha: refrigerante, salgadinhos, balas, hamburguer, 

cachorro quente, pizza. Não esqueça de registrar, ficaremos contentes em ver a participação 

da criança. 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 29/09/2020 SEMANA: 05 

PROFESSORES: Ana, Ellen, Juliana, Milene, Maria, Rebecca. TURMA:  Berçário 2 D 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA:   Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:   Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 
características e propriedades dos objetos. 


