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DIAS DA 
SEMANA 

TEMPO 
ESTIMADO 
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DAS 
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DESENVOLVIMENTO 
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS 
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O eu, o outro e o nós. 
 
EI03E004 – Comunicar 
suas idéias e 
sentimentos a pessoas e 
grupos diversos. 

Atividade: Alimentação saudável. 
 
A alimentação saudável é o essencial para o organismo ter 
um bom desempenho. O nosso corpo precisa diariamente 
de vitaminas e minerais para funcionar bem. Um cardápio 
equilibrado traz diversos benefícios, tanto para o aspecto 
físico, quanto para o mental. 
 
Além disso, uma pessoa com a alimentação saudável é 

menos suscetível a ter algumas doenças. 
 
Escolha um lugar tranquilo de sua casa, no qual a criança possa realizar a atividade com 
tranquilidade. Explique para a criança que ela irá assistir ao vídeo: “Sid Alimentação 
saudável” 
 
https://youtu.be/Q-K0KyBBkpI 
 
Durante o vídeo, faça comentários e incentive a criança a também fazer seus comentários 
sobre o vídeo. 
Terminando faça uma relação entre o vídeo que ela assistiu: “Veja a importância da 
alimentação saudável para a nossa vida” com o vídeo que ela acabou de assistir:” Sid 
Alimentação saudável” 
Os dois vídeos falam sobre alimentos saudáveis? A criança do primeiro vídeo gostava de 
que tipo de alimento? Ela era saudável? 
Com quem o Sid aprendeu a comer alimentos saudáveis? Como a professora separou 
os alimentos? 

https://educacaoinfantil.aix.com.br/o-eu-o-outro-e-o-nos/
https://educacaoinfantil.aix.com.br/o-eu-o-outro-e-o-nos/
https://youtu.be/Q-K0KyBBkpI
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Corpo, gestos e 
movimentos. 

 
EI03CG04 – Adotar 
hábitos de autocuidado 
relacionados à higiene, 
alimentação, conforto e 
aparência. 

Atividade: Vamos montar uma refeição saudável. 
 
Procure com a criança um lugar tranquilo de sua casa. 
Retome com a criança o vídeo que ela assistiu: “Sid Alimentação saudável”. 
Pergunte para a criança se ela lembra como foram separados os alimentos da lancheira 
dos alunos. 
Terminando a conversa, mostre para a criança “A pirâmide alimentar” e leia o que está 
escrito na pirâmide: 
 

 
 
Link da pirâmide alimentar: https://images.app.goo.gl/tXqTUogwkbAD6ASp7 

 
Explique a criança que para ela se desenvolver bem na infância, na adolescência e na 
vida adulta, ela precisa comer um pouco de cada grupo. 
Juntos vocês vão escolher alguns alimentos da pirâmide para fazer uma refeição 
saudável (escolha alimentos que tenha na sua casa). Pode ser uma salada, sopa, 
sanduíche, etc. 
 
 

https://images.app.goo.gl/tXqTUogwkbAD6ASp7
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Traços, sons, cores e 
formas. 
 
EI03TS02 - Expressar-
se livremente por meio 
de desenho, pintura, 
colagem, dobradura e 
escultura, criando 
produções 
bidimensionais e 
tridimensionais. 

Atividade: Desenhe os alimentos que estava no seu prato. 
 

 
Junto com a criança, escolha um lugar tranquilo 
para realizar a atividade. 
Relembre com a criança os alimentos que vocês 
usaram na refeição saudável (na atividade anterior); 
Terminando, explique para a criança que ela irá 
fazer um desenho desses alimentos. 
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O eu, o outro e o nós. 
 

EIO3EO02 - Agir de 

maneira independente, 

com confiança em suas 

capacidades, 

reconhecendo suas 

conquistas e limitações. 

Corpo, gestos e 
movimentos. 
 

EIO3CG04 - Adotar 
hábitos de autocuidado 
relacionados a higiene, 
alimentação, conforto e 
aparência. 

Educação Física.  
 
Atividade: Corrida dos Alimentos. 
 
Nessa atividade vamos propor para a criança uma corrida com alguns tipos de alimentos 

saudáveis e não saudáveis e por meio da brincadeira da corrida com alimentos incentivar 

as crianças os verdadeiros tipos de alimentos mais importantes para saúde. 

RECURSOS: bacias de plástico, caixas de papelão, baldes, frutas, legumes e produtos 

industrializados. 

DESENVOLVIMENTO: Começaremos a brincadeira separando os dois grupos de  

alimentos saudáveis e não saudáveis, escolha um lugar para colocá-los e com espaço. A 

criança formará dupla com algum amigo ou familiar e, assim que ouvirem o sinal da 

partida, cada um irá pegar o alimento e correr levando-o até seus recipientes corretos. 

Segue o vídeo como sugestão link: https://www.youtube.com/watch?v=E5B2nh4YbMw 

Obs: Os recipientes podem ser caixas de papelão, bacias ou balde para colocar os 

alimentos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E5B2nh4YbMw
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Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação. 
 
EI03EF09- Levantar 
hipóteses em relação à 
linguagem escrita, 
realizando registros de 
palavras e textos, por 
meio da escrita 
espontânea. 

Atividade: Escrita dos nomes dos alimentos. 
 
Junto com a criança, vão para um lugar tranquilo de sua casa. 
Pegue o alfabeto móvel que você construiu com a criança, incentive a criança a escrever 
os nomes dos alimentos que vocês usaram na refeição saudável. Sempre que precisar 
relacione os nomes dos alimentos com os nomes dos colegas ou dos familiares. 
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Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 
transformações. 
 
EI03ET07 – Relacionar 
números às suas 
respectivas quantidades 
e identificar o antes, o 
depois e o entre em uma 
sequência. 

Atividade: Escrita dos números e as quantidades de frutas. 
 
Escolha com criança um lugar tranquilo de sua casa para a criança fazer sua atividade. 
Pegue a foto da obra de Arte de Tarsila do Amaral. 
 
 

 
 

https://images.app.goo.gl/ARqyD7zA15ystcPY8 
 
Peça para a criança observar bem a obra. Pergunte para a criança quais as frutas que 
aparecem na obra. 
A criança vai falando o nome da fruta e uma pessoa da família vai escrevendo no caderno 
de desenho (se preferir deixe a criança escrever com o apoio do alfabeto móvel). 
Para finalizar peça para a criança contar as frutas que aparecem na obra e escrever o 
número na frente do nome de acordo com a quantidade de frutas. Se a criança ainda não 
conhecer os números de 0 a 19 deixe-os a mostra. 

https://images.app.goo.gl/ARqyD7zA15ystcPY8
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O eu, o outro e o nós. 
 

EIO3EO02 - Agir de 

maneira independente, 

com confiança em suas 

capacidades, 

reconhecendo suas 

conquistas e limitações. 

Corpo, gestos e 
movimentos. 
 
 
EIO3CG02 - Demonstrar 
controle e adequação do 
uso de seu corpo em 
brincadeiras e jogos, 
escuta e reconto de 
histórias, atividades 
artísticas, entre outras 
possibilidades. 

Educação Física. 
 

Atividade: Circuito das frutas e legumes. 

 
Com o intuito de interagir a criança aos alimentos saudáveis com a atividade física, 

vamos propor um circuito bem legal. 

RECURSOS: Para a realização do circuito, iremos precisar de frutas, legumes, 2 potes 

de sorvete vazio, sapatos, um espaço e uma colher.  

DESENVOLVIMENTO: Proponha para a criança ajudar a selecionar em casa algumas 

frutas e legumes que tiver e converse com ela a importância de cada uma para a saúde.  

Depois coloque as frutas e legumes no primeiro pote e o segundo deixe vazio que ficará 

do outro lado.  

Com os sapatos iremos intercalar os de um espaço e outro para que fique um zigue-

zague.  

Quando a criança ouvir o sinal de “Já” do comandante da brincadeira, inicia a 

brincadeira. 

A criança vai fazer o percurso equilibrando as frutas e os legumes na colher segurando 

com uma das mãos e a outra para traz, fazendo um zigue-zague até chegar no final e 

colocar as frutas dentro do pote vazio. Depois a criança vai retornar pulando entre os 

espaços. 

Sugestão de vídeo Circuito das frutas e legumes para o desenvolvimento 

Link:https://youtu.be/sQbmuL6s72M 

 

 

 

https://youtu.be/sQbmuL6s72M
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Traços, sons, cores e 
formas. 
 
EI03TS02 - Expressar-

se livremente por meio 

de desenho, pintura, 

colagem, dobradura e 

escultura, criando 

produções 

bidimensionais e 

tridimensionais. 

Arte. 
 

Atividade: Carimbo de batata. 

Com a ajuda dos pais, poderão recortar uma batata ao meio, e fazer um desenho em 
relevo em cada uma das partes cortadas, depois é só passar tinta e carimbar na folha. 
Mais detalhes estão na descrição da atividade. 
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PROJETO SEGUE 
 
Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação. 
 
EI03EF08 - Selecionar 
livros e textos de 
gêneros conhecidos 
para a leitura de um 
adulto e/ou para sua 
própria leitura (partindo 
de seu repertório sobre 
esses textos, como a 
recuperação pela 
memória, pela leitura 
das ilustrações etc.). 
 

PROJETO SEGUE 
 
Atividade: Parlenda- Salada, saladinha. 
 
Encontre um lugar tranquilo de sua casa para a criança realizar a atividade. 
Pegue a parlenda“Salada, saladinha” que você escreveu no caderno de desenho. 
Leia novamente com a criança e peça para ela ler sozinha. Explique para ela que você 
ditará algumas palavras da parlenda e ela deverá colocar o dedinho. (salada, 
temperadinha, sal e fogo.) 
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PROJETO SEGUE 
 
Escuta, fala, 
pensamento e 
imaginação. 
 
EI03EF09 – Levantar 
hipótese em relação à 
linguagem escrita, 
realizando registro de 
palavras e textos, por 
meio da escrita 
espontânea. 
 
 
 

PROJETO SEGUE 
 
Atividade: Completar a parlenda 
 
Escolha com a criança um lugar sossegado de sua casa. 
Leia novamente com a criança a parlenda: “Salada, saladinha” e incentive a criança a ler 
sozinha. 
 
https://images.app.goo.gl/aMrYkQBogiS1fyi36 
 
Uma pessoa da família irá escrever em letra bastão a parlenda: Salada,saladinha, 
faltando às palavras (salada, temperadinha, sal e fogo). 
Explique para a criança, que com sua ajuda ela irá completar a parlenda. Deixe o texto 
completo para a criança visualizar. Leia com a criança verso (linha), por verso, para que 
ela consiga encontrar a palavra. Se precisar relacione o nome das palavras com as 
iniciais dos nomes dos colegas ou familiares. 

• CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu, o outro e o nós, Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e 
formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação e Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. 

•  

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, brincar, participar, explorar e expressar - se.  

 

https://images.app.goo.gl/aMrYkQBogiS1fyi36

