
 

                                                             
  
  

. 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Providencie uma caixa bem bonita para ser a caixa surpresa. Coque dentro dela 

frutas variadas. Peça a ela para ela manipular e falar a cor, tamanho e quantidade. 

 Explicar para a criança quais os benefícios da fruta.  Em seguida, os responsáveis com 

a participação da criança deverão fazer a salada de frutas para que ela possa degustar. No 

final perguntar para a criança, de qual fruta ela mais gostou.  

Compartilhe conosco pelo Facebook  Fusari/Pais                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 30/09/2020 SEMANA: 5 

PROFESSORES:  Caroline, Eliana, Elaine, Reinaldo, Gilmar, Mirian e Silvia   TURMA: MATERNAL A 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.   

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 
características e propriedades dos objetos. (textura, massa e tamanho) 
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TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

EXPLORAR ELMENTOS DA NATUREZA  PLANTAR FEIJÃO 

 

Como estaremos falando sobre alimentação saudável, nada melhor do que plantar e 

acompanhar o desenvolvimento de um alimento nosso diário. 

O adulto irá pegar um punhado de feijão, algodâo e recipiente pequeno(copinho plástico 

de café ) 

Deixar a criança escolher os feijões e molhar o algodão para colocar  no recipiente 

pequeno. Oriente a criança explicando que agora o feijão e a semente e que amanhã  vai 

crescer um pouco. Porém, para ter crescimento saudável vai depender dos cuidado que terão 

com ela, isto é, colocar água todos dias se for necessário. 

Acompanhar o crescimento diário do feijão  

Não se esqueçam de registrar esses momentos por meio de fotos e ou vídeos e 

compartilhar conosco no nosso canal e também participarem das premiações. 

https://www.facebook.com/groups/656443331580471/?ref=share 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 30/09/2020 SEMANA: 5 

PROFESSORES: Fabiana M.; Fabiana Oliveira; Ilma Galdino; Renata 
Carvalho. 

TURMA: Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaço, Tempo, Quantidades,  Relações e Transformações. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, 
ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar. 

https://www.facebook.com/groups/656443331580471/?ref=share
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TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

Estratégias de aprendizagem: 

LEITURA DO VERSO “O VERSINHO DAS FRUTAS” 

No primeiro momento, leia para a criança “O versinho das frutas”. Após a leitura, 

pergunte a criança os nomes das frutas mencionadas no versinho. 

https://images.app.goo.gl/uLTniw78taXkh3xTA 
Sendo possível, imprima a folha do versinho e deixe a criança pintar. No segundo 

momento, acesse ao link abaixo e faça as frutas de dobradura. 
https://baudasdobraduras.blogspot.com/2008/01/origami-10-frutas.html 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 30/09/2020      SEMANA: 5 

PROFESSORES: Cristiana, Eliane (manhã) e Alexandre e Vanessa (tarde)  TURMA: Maternal C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação; Corpo, gestos e movimentos 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros 
textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção 
da leitura (de cima para baixo, da esquerda para direita).  

https://images.app.goo.gl/uLTniw78taXkh3xTA
https://baudasdobraduras.blogspot.com/2008/01/origami-10-frutas.html

