
 

 

ATIVIDADE 01 BERÇÁRIO IA 

ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA:  Manusear frutas e legumes 

  

ESTRATÉGIAS/CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS: Em um ambiente aconchegante, colocar o vídeo 
Palavra Cantada: Toda comida boa. Link: https://www.youtube.com/watch?v=3-NibWZcW1U 

Após assistirem o vídeo com a criança, utilizar todos os legumes e frutas que tiver disponível em 
casa, após lavá-los e higienizá-los bem, colocá-los em uma bacia para que a criança possa 
manuseá-los, sentir a textura, cheiro e observar a cor. 

Desenvolve a linguagem oral, coordenação motora, a percepção visual, tátil, o olfato e o 

conhecimento dos legumes e das frutas. 

                       
 

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 

 
SEGUNDA-FEIRA 

 
DATA:05/10/2020 

 
SEMANA: 06 

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

 
TURMA: Berçário I A 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores, formas / Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações; 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para 
acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 
(EI01ET05) Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças 
entre eles. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3-NibWZcW1U


 

ESCOLA MUNICIPAL:  Angelina Denadai Bertoldo 

SEGUNDA-FEIRA DATA: 05/10/2020 SEMANA: 06 

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

BERÇÁRIO IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Participar do cuidado do seu corpo e da promoção de seu bem-
esta. 

 

ATIVIDADE 01 BERÇÁRIO IB 

Atividade a ser Desenvolvida:  Alimentação Saudável. Sugestão: Tirar fotos da criança durante 

a atividade. 

Estratégia / Contribuições Didáticas: Um adulto devera separar as frutas e legumes, e conversar 

com a criança sobre a importância desses alimentos e quais os benefícios sobre o funcionamento 

do organismo e identificar quais os alimentos saudáveis e não saudáveis, após reconhecer as frutas 

e legumes oferecer para a criança experimentar, essa atividade se possível pode ser fotografada.  

Link: https://youtu.be/EMdhg_O69Rw 

Tirar fotos da criança durante a atividade. 

 

 

https://youtu.be/EMdhg_O69Rw


 

 

Atividade 01 BERÇÁRIO IC  

 Vídeo musical 

Estratégia/contribuições didáticas: O vídeo musical apresenta um desenho animado com frutas, 

legumes e verduras brincando e cantando. Apresente-o a sua criança, incentive-a dançar, cantar e 

movimentar-se à vontade. Se possível, aponte os personagens e pergunte o nome dos mesmos. 

Desta forma será possível perceber quais frutas, verduras ou legumes sua criança já nomeia.  

Disponível em: https://youtu.be/EhcFfinwDWg 

  

 

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO  

 
SEGUNDA-FEIRA 

 
DATA:  05/10/2020 

 
SEMANA: 06 

 
PROFESSORES: Rosana, Francisca, Nice e Tamires 

 
TURMA: 

BERÇÁRIO IC 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Corpo, gestos e movimentos 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO1CGO3) Imitar gestos e movimentos de outras crianças, 

adultos e animais.  

https://youtu.be/EhcFfinwDWg


 

 

ATIVIDADE 1  

Berçário ID 

Atividade a ser desenvolvida: Brincadeira cobra- cega de alimentos 

Estratégia/contribuições didáticas: Cobra - cega (vendar os olhos da criança e oferecer os 
alimentos para que ela possa manusear, cheirar e experimentar reconhecê-los a partir dos 
sentidos). Frutas e legumes que tenham em casa. Após realizar a brincadeira procure conversar 
com a criança sobre a importância de experimentarmos os alimentos, para sabermos se gostamos 
ou não. 
 
 

 

 

 
ESCOLA MUNICIPAL: ANGELINA DENADAI BERTOLDO 

 
SEGUNDA- FEIRA 

 
DATA: 05/10/2020 

 
 SEMANA 06 

 
PROFESSORAS: Ana, Jucilene, Olga e Regiane. 

 
TURMA:  
BERÇÁRIO ID 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Escuta, fala, pensamento e imaginação”. 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 
 


