
 

 

ATIVIDADE 04 BERÇÁRIO IA 

ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: Manusear e experimentar os legumes 

ESTRATÉGIAS/CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS: Em um ambiente aconchegante colocar o vídeo 

para a criança:https://www.youtube.com/watch?v=Z4dr_hkn-nk 

 Após assistirem ao vídeo, utilizar os legumes disponíveis em casa para fazer a hora da sopinha 

com a criança. Cortar os legumes em cubinhos ou quadrados já cozidos por um adulto e colocá-los 

em um prato para que a criança possa manuseá-los e experimentá-los sozinhos com a supervisão 

de um adulto. Se preferir utilize talher para que a criança comece a adquirir autonomia. Observar a 

temperatura do alimento. Sugestões de alimentos: batata, cenoura, mandioquinha, etc. Importante 

dizer o nome dos alimentos oferecidos. 

Desenvolve a linguagem oral, a autonomia, a coordenação motora, o paladar, o olfato e o 

conhecimento dos legumes. 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 

 
QUINTA-FEIRA 

 
DATA:08/10/2020 

 
SEMANA:06 

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

 
TURMA: 

Berçário I A 

 

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

 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:(EI01EF08) Participar de situações de escuta de textos em 
diferentes gêneros textuais (poemas, fábula, contos, receitas, quadrinhos, anúncios, etc.) 
(EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 
temperatura) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4dr_hkn-nk


 

ESCOLA MUNICIPAL:  ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

QUINTA-FEIRA DATA: 08/10/2020 SEMANA: 06 

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

BERÇÁRIO IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais 
(odor, cor, sabor, temperatura). 

 

ATIVIDADE 04 BERÇÁRIO IB 

Atividade a ser Desenvolvida:  Salada de Frutas, conhecer as frutas e a importância da 

higienização.  

Estratégia / Contribuições Didáticas: Selecionar algumas frutas em um recipiente ou cesta e 

apresentar cada uma delas para a criança, fale sobre as cores e o tamanho das frutas em seguida 

trabalhe com a criança sobre à importância da higienização das mãos e das frutas e falar dos 

hábitos alimentares que as frutas oferecem. Após apresentar as frutas, um adulto poderá ir cortando 

as frutas e conversando com a criança você gosta dessa fruta vamos colocar na nossa salada, 

observação usem as frutas que tiverem em casa e se possível registrar por meio de fotos. 

 

 



 

Atividade 4 BERÇÁRIO IC  

O menino que não gostava de sopa 

Estratégias/conteúdos didáticos: Com o recurso de um celular (ou outra mídia de reprodução) 

apresentar a história “O menino que não gostava de sopa” de Cidália Fernandes, e após a leitura 

fazer a receita de uma sopa que a família já tenha costume de fazer, se possível peça ajuda para 

a lavagem dos alimentos, converse e pergunte se o pequeno se conhece aquele legumes, se não 

conhecer fale o nome para ele, deixe que ele sinta a textura, se for uma cenoura ofereça cru para 

que ele experiente. Quando a sopa estiver pronta se possível fazer o consumo dela em família e 

compartilhar a receita com as demais famílias (via grupo de whatshapp)  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fpcGqkiqtqM  

                    

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO  

 
QUINTA-FEIRA 

 
DATA: 08/10/2020 

 
SEMANA: 06 

 
PROFESSORES: FRANCISCA, VERENICE, ROSANA, TAMIRES 

 
TURMA: 

BERÇÁRIO IC 

 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos 
e materiais (odor, cor, sabor, temperatura) 

https://www.youtube.com/watch?v=fpcGqkiqtqM


 

 

ATIVIDADE 4 

BERÇÁRIO ID 

Atividade a ser desenvolvida: Fazer uma sopa de legumes. 

Estratégia/contribuições didáticas: Mostre novamente o vídeo da atividade anterior para que a 
criança possa continuar reconhecendo o que é importante para sua alimentação.  
Após disponibilize dos legumes que tenha em casa mostrando para a criança as diferenças de 

tamanho, formato e cor e juntos faça uma deliciosa sopa. 

 Link de acesso: https://youtu.be/EMdhg_O69Rw 

 
 

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 
Quinta- Feira 

 
DATA: 08/10/2020 

  
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

