
 
 
 

                                                            
 

 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

          Assistir ao vídeo, antes de partir para atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=cKiQTWI8j7M&feature=youtu.be 

 

Após, misture em um saco plástico, um copo com grãos de feijões, meio copo com 

grãos de arroz e um copo com macarrão parafuso. Depois de misturados, separe-os 

novamente nos copos (um copo para cada alimento).  

Pegue uma folha de sulfite, faça duas linhas horizontais, estipulando uma sequência: 

três grãos de feijões, quatro macarrões e três grãos de arroz. O aluno vai separar, 

classificando copiando a sequência no papel. Vocês podem criar várias sequências. 

Acompanhe o vídeo e dá uma curtida se gostarem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES: Caroline, Elaine, Eliana, Reinaldo, Gilmar, Mirian, 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, tamanho). 

https://www.youtube.com/watch?v=cKiQTWI8j7M&feature=youtu.be


 
 
 

                                                            
 

 
 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

1º. Apreciar a leitura juntamente com a criança do vídeo/link:  

https://youtu.be/Z3YnazqjARk 

2º. Que tal vocês brincarem agora de: Qual é o legume? Ou, qual é a verdura? Ou, qual 

é a fruta? 

Após, pegue alguns alimentos da geladeira e ou fruteira e peça para a criança falar e 

ou adivinhar, o nome das verduras, legumes ou frutas. 

3º. Não se esqueçam de registrar esses momentos por meio de fotos e ou vídeos e 

compartilhar conosco no nosso Facebook Vusari/Pais. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 28/09/2020 SEMANA: 5 
PROFESSORES: Fabiana M.; Fabiana Oliveira; Ilma Galdino; Renata Carvalho. TURMA: Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 

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

https://youtu.be/Z3YnazqjARk
https://www.facebook.com/groups/656443331580471/?ref=share


 
 
 

                                                            
 

 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégias de aprendizagem: 

No primeiro momento, farão uma de conversa para apresentar diversos alimentos que 

tenham facilmente em casa, entre frutas, verduras e legumes. Perguntem à criança quais ela 

gosta de comer. Deixe que a criança manipule os alimentos, perguntando qual é maior ou 

menor, e qual é mais pesado ou leve. 

No segundo momento faremos uma brincadeira de degustação às cegas. Para esta 

segunda etapa será necessário amarrar um pano escuro nos olhos da criança. Em seguida, 

selecione algumas frutas e peça à criança para experimentar sem ver e pergunte se ela sabe 

identificar o que está comendo sem ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA: 28/09/2020 SEMANA: 5 
PROFESSORES: Cristiana, Eliane, Alexandre e Vanessa TURMA: Maternal C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, 
quantidades, relações e transformações. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:. Classificar objetos, considerando determinado atributo 
(tamanho, peso, cor, etc.). 


