
 
 

                                                            
 

 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

  Apresentar para a criança vários tipos de frutas. Pode ser com imagens do celular ou 

frutas que tenham em casa, estimulando-a a perceber os formatos da fruta. Após, pedir que 

ela  desenhe a fruta que é semelhante ao círculo 

  Não se esqueça de compartilhar aqui conosco!!! 

 

 

  

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES:  ELAINE, ELIANA, REINALDO, GILMAR, MIRIAN, SILVIA, 
CAROLINE 

TURMA: Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para 
desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos 



 
 

                                                            
 

 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Assistir o desenho no link abaixo:  

https://www.youtube.com/watch?v=uMy6ljZOYzA&feature=youtu.be 

Após, conversar com a criança pedindo para ela recontar o desenho que assistiu e se 

possível fazer a degustações das frutas amarelas ressaltando suas cores e sua importância 

para a saúde. 

Alguns exemplos de frutas amarelas e seus benefícios são a banana, o melão, o 

abacaxi, a pera, a manga, o pêssego e a laranja. Além de muitos benefícios para a 

saúde as frutas amarelas são ótimas para melhorar o sistema imunológico, pois são ricas 

em vitamina C. Mais informações, acessem o link abaixo: 

https://balancacerta.com.br/beneficios-das-frutas-amarelas/ 

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: 29/09/2020 SEMANA: 5 

PROFESSORES: Fabiana M.; Fabiana Oliveira; Ilma Galdino; Renata  TURMA: Maternal B 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaço, Tempo, Quantidades,  Relações e Transformações. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou 
temas sugeridos. 

https://www.youtube.com/watch?v=uMy6ljZOYzA&feature=youtu.be
https://balancacerta.com.br/beneficios-das-frutas-amarelas/
https://www.facebook.com/groups/656443331580471/?ref=share


 
 

                                                            
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Materiais: cesta de frutas,papel, tesoura,cola,revistas ou folhetos de mercados  

Explique para criança que vocês farão salada de frutas. Explique também sobre a 

importância dos alimentos saudáveis. Fale que temos que estar sempre atentos a 

higienização do local e dos alimentos. 

Ingredientes: bananas, morangos, maçãs, mamões e outras frutas que tenham em 

casa. 

 MODO DE FAZER: primeiramente lavar as frutas e com a ajuda e monitoramento do 

responsável deixar a criança descascá-las e picá-las em pedaços pequenos. Em seguida, 

colocar em recipiente para possam observar, manusear, degustar e por fim saborear a salada 

de frutas. 

Após, com ajuda de adulto, as crianças vão recortar de revistas ou folhetos de mercado 

alimentos saudáveis e não saudáveis e colar em cartolina ou papel que tiverem em casa. 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 29/09/2020 SEMANA: 5 

PROFESSORES: Cristiana, Eliane, Alexandre, Vanessa  TURMA: Maternal C 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempo, quantidades, relações e transformações.’ 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Explorar e descrever semelhanças entre as características e 
propriedades dos objetos (texturas,massa,tamanho). 


