
 

                                                            
 

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Preparar um espaço em casa confortável para criança, sentar de modo 

que possa visualizar e participar da atividade. E importante que tenha uma boa 

higienização das mãos da (s) criança (s) e do responsável, coloque as frutas 

higienizadas mais ainda com cascas dentro de um recipiente. Deixe a criança manusear para 

que perceba as diferenças, as semelhanças, o cheiro e a cor, junto com a criança 

descasquem as frutas e coloque no liquidificador e explique que vai transformar as frutas em 

suco. Em seguida, ofereça para ela possa degustar o suco.  

Se possível fazer registros da criança através de fotos e/ ou vídeos fazendo a atividade 

e postar no Facebook da escola Valberto Fusari /Pais. 

https://youtu.be/7AuJ6hY9vNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:07/10/2020 SEMANA: 6 

PROFESSORES; Adriana, Célia, Helena, Irani, Maria e Viviane.  TURMA: Berçário 1 A 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, 
cor, sabor e temperatura). 

https://youtu.be/7AuJ6hY9vNA


 

                                                            
 

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

No primeiro momento, proporcionar para a criança o vídeo “alimentação 

saudável” para que ela conheça e reconheça os alimentos. Em seguida, 

distribuir desenhos (seja impressos ou desenhados) para que ela possa pintar livremente 

com giz de cera ou o que tiver em casa.  

 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=UfdT8IcASTw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 07/10/2020 SEMANA: 6 

PROFESSORES: Francisca, Luci Ana, Rosângela, Delzi, Miriam, Valcicleide 
e Valdineia.  

TURMA:  Berçário 1 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Corpo, gesto e movimento “ 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:   Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e 
interações em ambientes acolhedores e desafiantes 

https://www.youtube.com/watch?v=UfdT8IcASTw


 

                                                            
 

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

OBSERVAÇÃO 

Esta atividade desenvolve nas crianças o hábito de observar as coisas, 

bem como, compreender o processo de amadurecimento das frutas. O responsável poderá 

mostrar uma fruta ainda “verde” (não madura) para a criança e explicar sobre o processo de 

esperar o amadurecimento da mesma para podermos nos alimentar dela. Em seguida, deixar 

essa fruta escolhida em local de fácil observação para a criança, de maneira que ao longo 

dos dias ela possa perceber as mudanças que estão ocorrendo na cor e textura da fruta 

Sugestão: Fotografar a fruta diariamente, para registrar esse processo de amadurecimento. 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/como-as-frutas-ficam-maduras.htm 

Observação: Para acelerar o processo de amadurecimento de uma fruta é possível 
embrulhá-la em jornal 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 07/10/2020 SEMANA: 6 
PROFESSORES: Antonia Goreti, Cassia, Elisete, Juliana F., Kelly, Marisa e Sarah TURMA: Berçário 1 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, 
experimentando e fazendo descobertas. 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/como-as-frutas-ficam-maduras.htm


 

                                                            
 

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 

O adulto responsável pela criança irá mostrar revistas, panfletos ou o que 

tiverem em casa com fotos de frutas coloridas. Deixem a criança escolher e 

depois o adulto irá recortar. Após, passe cola nos recortes e a deixem montar um lindo cartaz 

de frutas. Mas atenção, para aumentar o desafio, elas devem ser coladas separadas por 

cores como:  amarelo, verde, vermelho, laranja e etc. 

                                       Tenham uma excelente atividade!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 07/10/2020 SEMANA: 6  

PROFESSORES: Ana Paula, Elaine, Najara, Talita, Tereza e Vanderlânia.  TURMA: Berçário 1 D  
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em 
diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.).  



 

                                                            
 

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

CAIXA SURPRESA 

Aproveitando o material utilizado na atividade de ontem, faça uma caixa 

supressa. Pode ser feita com caixa de sapato. Coloque as figuras dentro (as 

mesmas utilizadas ontem, e feitas com panfleto de mercado). Peça para que 

seu filho (a) retire uma figura e diga o nome da fruta ou legume e assim até terminar todas 

as cartelas. Depois pergunte a ele (ela) qual fruta mais gosta e registre por escrito (assim ele 

já terá contato com a escrita). 

 

                                    

 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 07/10/2020 SEMANA: 06 

PROFESSORES:  Francisca, Jahine, Maria de Lourdes, Roberta, Selma e 
Vanusa 

TURMA: Berçário 1 E 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Comunicar necessidades, desejos emoções, utilizando, gestos, 
balbucios, palavras. 


