
 

ESCOLA MUNICIPAL: JÚLIA DEL CORTO RONCON 

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

PROFESSOR: Flávia, Leonice, Luciana, Neusa, Elizete TURMA: B l A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 

Transformações. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01ET01) Explorar e descobrir propriedades (odor, 

cor, sabor e temperatura) 

 

4ª Atividade – 08 de Outubro 

“ Explorando Sabores” 

Objetivo: Conhecer, experimentar, explorar e desenvolver hábitos alimentares saudáveis.  

Como fazer: Pais ou responsáveis, vocês irão precisar de 1 laranja e 1 beterraba. 

Higienize os dois alimentos e deixe sua criança tocar, cheirar e até brincar por um tempo. 

Depois deste primeiro contato diga à criança que você vai fazer uma mágica e a laranja e 

a beterraba irão se transformar em um delicioso suco. Esprema a laranja e coloque o 

suco no liquidificador. Descasque a beterraba, corte ao meio e acrescente a metade junto 

ao suco de laranja no liquidificador. Deixe sua criança ver a transformação acontecer. 

Após a mistura, coe e coloque no copinho e diga para seu filho (a), “Vamos ver como 

ficou ?” Em seguida dê o suco para ele (a) experimentar. 

 

 

 

 

 

  

 

https://mangacompapinha.com.br/2018/10/01/suco-de-laranja-e-beterraba/ 

 

 

  

  

  

https://mangacompapinha.com.br/2018/10/01/suco-de-laranja-e-beterraba/


 

 

ESCOLA MUNICIPAL: E. M. JÚLIA DEL CORTO RONCON  

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

PROFESSOR:  Elisabeth, Roseli, Sirlei, Arlete, Cida, Ticiany e Vera TURMA: BIB  

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01EO03) Interagir com crianças e adultos ao 

explorar espaços, materiais, objetos e brinquedos. 

  

Atividade: Brincadeira de Faz de Conta. 

Organize um cantinho de “faz de conta” com brinquedos, panelas, talheres e potes. 

Incentive a criança a brincar de fazer alimentos saudáveis e oferecer a você, a boneca, ao 

ursinho de pelúcia ou aos bonecos. Você pode usar a imaginação nessa brincadeira para 

ajudar a criança nessa atividade. Entre na brincadeira, faça perguntas e ajude ela a 

preparar os alimentos. 

Se divirta muito! 

 

  

  

  


