
 

                                                            
 

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de aprendizagem:  

 

O responsável deverá observar a pirâmide alimentar e deverá procurar e 

separar alimentos saudáveis que tenham em casa para compor a pirâmide 

conforme a foto (abaixo). O adulto apresentará para a criança alguns alimentos que tenha 

em casa e que esteja na pirâmide alimentar, explicando os quais podemos consumir 

diariamente, como frutas legumes, carnes, cereais e leites. E os que devemos consumir 

moderadamente, como os pães, óleos, gorduras, açúcar e doces. É importante enfatizar 

numa linguagem que os bebês entendam, que, uma alimentação balanceada traz muitos 

benéficos para a saúde. E caso tenha em casa algum dos alimentos que esteja na pirâmide, 

ofereça para que a criança possa degustar. Após, em cima da mesa ou no chão forrado com 

uma toalha faça o desenho de uma pirâmide usando barbante, fita ou o que tiver em casa. 

Peça para a criança colocar os alimentos dentro da pirâmide, observando a posição e 

colocando no lugar certo. 

No decorrer da atividade poderá fazer registros através de fotos e/ ou vídeos e postar 

no Facebook Valberto Fusari / Pais. 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO DATA:  08/10/2020 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, temperatura). 



 

                                                            
 

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

RODA DE CONVERSA 

  Nesse momento reúne as crianças em local bem arejado. Inicie uma 

conversa dizendo que  falarão sobre frutas e legumes que são alimentos 

saudáveis para nosso corpo.  Antes, coloque uma cesta com algumas frutas (banana, 

morango, maçã, pêra) e  outra com legumes (batata,  cenora, mandioquinha).  Após, colque 

a música infantil “O que é que tem na sopa do Nenem”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES: Tarde: Delzi, Valcicleide , Valdineia, Miriam.  
Manha :Rosangela, Lucia Ana, Francisca  

TURMA: Berçário 1 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta fala pensamento e imaginação 
OBJETIVO : Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas 



 

                                                            
 

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

LÚDICO 

Para esta atividade, basta molhar um legume na tinta e aplicar no papel. A 

brincadeira é um jeito divertido dos alunos aprenderem sobre os alimentos e 

suas texturas.  

Limpe e seque bem o legume. Com um pincel ou dedo, passe uma camada de tinta 

na parte que irá carimbar. Carimbe, forçando o legume sobre o papel. 

 

https://malhasfakini.wordpress.com/2016/02/10/faca-voce-mesmo-carimbos-naturais/ 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 08/10/2020 SEMANA: 6 
PROFESSORES: Antonia Goreti, Cassia, Elisete, Juliana F., Kelly, Marisa e 
Sarah 

TURMA: Berçário 1 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Traçar marcas gráficas em diferentes suportes, usando instrumentos 
riscantes e tinta 

https://malhasfakini.wordpress.com/2016/02/10/faca-voce-mesmo-carimbos-naturais/


 

                                                            
 

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 

Música “Sopa” - Palavra Cantada 

Os pais ou responsáveis irão passar o vídeo da música “Sopa” para as 

crianças.  Dê a criança colher de pau ou plástico, potes, panelas para que ela acompanhe o 

ritmo da música fazendo barulho. Como sugestão também, podem deixar separados alguns 

alimentos que aparece no vídeo (se tiver em casa) para mostrar e dar para a criança segurar 

após o momento do vídeo.  

 

Link do video: https://youtu.be/x5Dm5FcvIOw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES: Ana Paula, Najara, Elaine, Tereza, Talita e Vanderlânia TURMA: Berçário 1 D 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar 
brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

https://youtu.be/x5Dm5FcvIOw


 

                                                            
 

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 

Criem juntos carimbos com batatas fazendo relevos em formatos de 

coração, estrela e árvore. Podem utilizar também pimentões, a base dele já 

tem um formato de flor. 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 08/10/2020 SEMANA: 06 

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

TURMA: Berçário 1 E 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, 
ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. 


