
 

 

ATIVIDADE 03 BERÇÁRIO IA 

ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: Encontrar os alimentos saudáveis: 

 ESTRATÉGIAS/CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS: Em um ambiente aconchegante e acolhedor, 
sentar a criança e disponibilizar revista, panfletos e encartes de supermercados, observar junto 
com a criança as imagens impressas de alimentos saudáveis. Após o manuseio e observação, o 
adulto deverá recortar as figuras de alimentos que consideram saudáveis para os filhos e colar em 
papel ou cartolina deixando disponível para a visualização da criança no ambiente que ela costuma 
fazer suas refeições. É importante sempre apontar e mostrar as figuras dos alimentos a criança. 

Desenvolve a concentração, percepção visual, a coordenação motora e o incentivo a uma 
alimentação saudável. https://youtu.be/W6wB_tZfhzA 
 
 

 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 

 
QUARTA-FEIRA 

 
DATA:07/10/2020 

 
SEMANA:06 

 
PROFESSORES: Cibele, Cristina, Debora, Dulcilene, Jéssica, Joyce, 
Stephaine. 

 
TURMA: 

BERÇÁRIO I A 

 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação  

 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01EF07) Conhecer e manipular materiais impressos e 
audiovisuais em diferentes portadores (livros, revistas, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet, etc.) 

 

https://youtu.be/W6wB_tZfhzA


 

 

ATIVIDADE 03 BERÇÁRIO IB 

Atividade a Ser Desenvolvida: Caixa Mágica.  

Sugestão: Tirar fotos da criança durante a atividade. 

Estratégia/Contribuições Didáticas: Enfeite uma caixa de papelão e dentro dela coloque frutas, 

brinquedos etc. Em seguida pedir para a criança retirar um objeto exemplo se for uma maçã a 

pessoa que estiver auxiliando a criança deve perguntar é vermelha é doce, podemos fazer suco 

com ela e faz bem para saúde, usem a criatividade.   

 

ESCOLA MUNICIPAL:   ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

QUARTA-FEIRA DATA: 07/10/2020 SEMANA: 06 

PROFESSORES: Irene, Suzi, Vera, Adriana, Carol e Lourdes. TURMA: 

 BERÇÁRIO IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Manusear diferentes portadores Textuais, demonstrando 
reconhecer seus usos sociais. 



 

 

Atividade 03 BERÇÁRIO IC 

Higienização das frutas 

Estratégias/contribuições didáticas: com o recurso de um celular (ou outra mídia de reprodução) 

apresentar o vídeo da higiene dos alimentos do Canal da Educadora Dani (segue link do vídeo). 

Após o vídeo coloque água e algumas frutas e legumes em uma bacia, sente com a criança e o 

estimule a lavar os alimentos, sempre reforçando, vamos deixa-lo limpinho para nós comermos, se 

possível, pergunte o nome e a cor do que está sendo lavado.   

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wWDAtX95dqc&feature=youtu.be  

 

  

 

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO  

 
QUARTA-FEIRA 

 
DATA: 07/10/2020 

 
SEMANA: 06 

 
PROFESSORES:FRANCISCA, VERENICE, ROSANA, TAMIRES 

 
TURMA: 

BERÇÁRIO IC 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: espaços, tempos, quantidade, relações e transformações 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01ET02) explorar relações de causa e efeito (transbordar, 
tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico. 

https://www.youtube.com/watch?v=wWDAtX95dqc&feature=youtu.be


 

 

 

ATIVIDADE 3 

BERÇÁRIO ID 

Atividade a ser desenvolvida: Salada de fruta 

Estratégia/contribuições didáticas: Mostre para a criança o vídeo do link enviado para que ela 
possa continuar reconhecendo o que é importante para sua alimentação. Após disponibilize as 
frutas que a criança mais gosta mostrando para ela as diferenças de tamanho, formato e cor e faça 
uma deliciosa salada de frutas.  
Link de acesso: https://youtu.be/EMdhg_O69Rw  
 
  

 

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 
QUARTA- FEIRA 

 
DATA: 07/10/2020 

 
SEMANA 06 

 
PROFESSORAS: Ana, Jucilene, Olga e Regiane. 

 
TURMA: 

BERÇÁRIO ID 

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

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01EO05) Reconhecer seu corpo e expressar suas 
sensações em momentos de alimentação. 
  

https://youtu.be/EMdhg_O69Rw

