
 
 
 
 
 
 

ESCOLA Estância Delfis 
NOME DO ALUNO: DATA: 05/10/2020 SEMANA: 6 
PROFESSOR: Joice Garcia de Sousa e Renata da Silva 
Brandão 

TURMA: MINI MATERNAL A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós. / Corpo, Gestos e movimentos. / 
Traços, Sons, Cores e Formas. / Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. / Espaços, 
Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na 
interação com crianças e adultos. / Desenvolver progressivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. /Utilizar 
diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, 
músicas e melodias. Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação 
(argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e 
volumes ao criar objetos tridimensionais. / Manipular textos e participar de situações de 
escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias 
de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias etc.). /Explorar e descrever 
semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, 
massa, tamanho). Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, 
acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois). Classificar 
objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). 
 
 

 
 
 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 

O tema alimentação é motivo de preocupação dos pais e educadores, visto que o 
mercado oferece uma enorme quantidade de produtos alimentícios que, através da mídia, 

invadem as nossas casas e tornam os hábitos alimentares bastante inadequados.    
 

 
 
 



Legumes     

 
 
ATIVIDADE 1: Fazer com as crianças, uma sopa utilizando cenoura, chuchu, beterraba, 
batata. 
 
Música: Palavra Cantada - A sopa do neném (assista o vídeo no link abaixo) 
https://youtu.be/LwX6FNc0NZE 
 
ATIVIDADE 2: Confeccionar carimbo de batata. 

 
           Materiais: 

 Uma batata. 
 Tinta guache. 
 Uma folha em branco. 
 Um utensílio cortante (descartável) 

que será usada pelo adulto. 

 
Desenvolvimento; Peça para um adulto da família cortar a batata ao meio e com o 
auxílio de uma faca (descartável) fazer o molde como está na figura. Depois em uma folha 
em branco, a criança irá usar tinta guache para molhar o carimbo de batata e carimbar. 
Observação: (Essa atividade tem quer ser monitorada por um adulto). 
 
NÃO ESQUEÇA DE REGISTRAR E NOS ENVIAR FOTOS. 
  
 


