
 

ESCOLA MUNICIPAL: JÚLIA DEL CORTO RONCON  

NOME DO ALUNO:  DATA: 06/10/2020 SEMANA: 6 

PROFESSOR: Neusa, Flávia, Luciana, Leonice, Elizete . TURMA: BIA 

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

Transformações. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (El01ET03) 

Explorar o ambiente pela ação e observação manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas. 
 

   

      
  

2ª Atividade – 06 de Outubro 
 

Atividade – Pratinhos Divertidos 
  
A alimentação saudável na infância é muito importante, pois promove o 
crescimento e previne problemas de saúde.  
Diversifique os alimentos, de preferência aos saudáveis e de diferentes cores, pois 
são divertidos e chamam a atenção.  
 
Objetivo: Apresentar de forma prazerosa e lúdica o momento da alimentação. 

 
 Como fazer: Montem juntos um pratinho ou lanchinho divertido com um tema 
simples: pode ser um animal, paisagem, uma flor, um trem, um carro, vai da 
imaginação da criança. Por exemplo, se a criança criar um trem, perguntar: para 
onde está indo esse trem? O que esse trem esta levando nos vagões? Se a 
criança fizer um gato, quem é esse gato? Como ele se chama e onde ele vive? 
Depois brinquem que vocês são gigantes e que vão devorar o trem, a flor, e assim 
por diante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

ESCOLA MUNICIPAL: E. M. JÚLIA DEL CORTO RONCON  

NOME DO ALUNO:  DATA: 06/10/2020 SEMANA: 6 

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

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01ET03) Explorar ambiente pela ação e 

observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas. 

  

Atividade: Brincando e Aprendendo com Frutas e Legumes. 

Em um lugar calmo da casa e usando uma mesinha de apoio, disponibilize algumas frutas 

e legumes em pares (duas unidades de cada) que você tenha, como: laranjas, bananas, 

cenouras, batatas etc. 

Mostre a criança cada fruta e legume, fale o nome de cada item e deixe que ela manuseie 

todos eles. 

Em seguida, pegue uma cesta ou uma caixa e escolha um item. Depois, peça para a 

criança pegar outro igual ao escolhido, continue a brincadeira até que termine todas as 

frutas e legumes da mesa 

 

  

  

  


