
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA 

NOME DO ALUNO: DATA:08/10/2020 SEMANA: 6 

PROFESSOR: ALEX, CATARINA E GILMARA TURMA: JD I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da 
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de 
expressão. 
(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de 
palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

(Quinta-feira, 08 de outubro de 2020) 

Queridos responsáveis! 

Continuaremos abordando a temática “Alimentação saudável”. Nesta aula, 
assistiremos a um vídeo sobre o tema e ilustraremos, através de desenho, uma 
fruta iniciada com a primeira letra do nome da criança. 

1º MOMENTO 

Assista ao vídeo "Alfabeto das frutas – Isis Bella Kids”. Em seguida, faça as 

seguintes perguntas: 

• Qual alimento você mais gosta? 

• Dos alimentos que você gosta, qual faz bem para a saúde? 

• Qual era o alimento que começava com a primeira letra do seu nome? 

• Você já comeu esse alimento que inicia com a letra do seu nome? 

• Dentre as frutas que aparecem no vídeo, quais você não conhecia? 

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

2º MOMENTO 

Em uma folha do caderno, desenhe um retângulo com espaço suficiente para a 

criança desenhar um alimento que inicie com a letra inicial do nome dela. Após, 

com a ajuda do responsável, escreva, em uma folha separada, o nome do 

alimento (letra bastão) e recorte cada letra, pedindo para a criança montar e 

colar a ordem das letras abaixo do desenho feito. 

 

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


DEVOLUTIVA:  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário, da fala da criança, ou 
vídeo, o momento de realização da atividade, e compartilhe conosco este 
momento na página do Facebook “Aprendendo em casa”. 
 
Gratos pelo empenho e participação! 
Professores dos Jardins I: Alex, Catarina e Gilmara.   
 


