
 

                                                            
 
  

 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Organize um ambiente confortável da sua casa para o momento da 

contação da história “A cesta da Dona Maricota” escrita por Tatiana Belinky. 

Após o adulto contar a história para a criança, ele deverá separar frutas e 

legumes que tiver disponível em casa (já higienizados) e apresentar para ela, nomeando 

cada um, estimulando nela a percepção visual e o paladar.  Enfatize também, sobre a 

importância dos hábitos alimentares saudáveis. É importante no decorrer da atividade, fazer 

registros através de fotos e vídeos e postar no grupo do Facebook da escola. 

https://youtu.be/901SNLf2GWc 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:05/10/2020 SEMANA: 6 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Demonstrar interesse ao ouvir história lidas ou contadas, observando 
ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar as 
páginas). 

https://youtu.be/901SNLf2GWc


 

                                                            
 
  

 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Em algum momento durante o dia o adulto responsável pela criança, deve 

colocar o vídeo para criança assistir.  

A criança e o adulto deverão interagir com a música. O responsável irá 

destacando e falando o nome das frutas para criança. No momento da refeição o adulto irá 

oferecer uma fruta que a criança não conheça, permitindo que ela manuseie. Vamos ver se 

ela irá gostar!! 

Link de acesso https://youtu.be/KY-VXRqm2Pg 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 05/09/2020 SEMANA: 6 

PROFESSORES: Delzi, Francisca, Luci, Miriam, Rosangela, Valcicleide e 
Valdinéia. 

TURMA: Berçário 1 B 

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). 

https://youtu.be/KY-VXRqm2Pg


 

                                                            
 
  

 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 

ORALIDADE E RITMO 

Antes de assistir o vídeo, um responsável poderá conversar com a criança 

sobre a importância de termos uma alimentação saudável, com o objetivo de 

levantarmos os conhecimentos prévios da mesma sobre o assunto.  

Em seguida, oferecer o vídeo “Comer é bom” para a apreciação do mesmo. Para 

acompanhar o ritmo da canção a criança poderá utilizar várias fontes sonoras como colher 

de pau, panela, potes e outros. 

Link do vídeo: https://youtu.be/rs2XlVOvfKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 05/10/2020 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: Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar 
brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias 



 

                                                            
 
  

 
 

 

 

 TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 

O papai, a mamãe ou responsável, irá juntamente com a criança ouvir a 

história “O Ratinho, o Morango Vermelho Maduro e o Grande Urso Esfomeado”. 

Ao término da história, conversar com a criança sobre os personagens da história e a 

importância de partilhar os alimentos onde haja necessidade.  Fale também o nome da fruta 

que o ratinho estava colhendo, a cor e os benefícios do morango para a saúde.  

Como sugestão, podem também colocar morangos em um prato/vasilha e dizer que foi 

o ratinho que colheu os morangos e trouxe para a criança comer, propiciando a ela um 

momento lúdico e saudável. 

                         https://www.youtube.com/watch?v=X2DE6CnHH2c 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 05/10/2020 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.).  

https://www.youtube.com/watch?v=X2DE6CnHH2c


 

                                                            
 
  

 
 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem:   

 

Retomando as atividades referente a Alimentação saudável, hoje vocês 

irão conversar com as crianças e perguntar qual alimento  que foi saboreado 

na semana anterior que elas gostam mais. Explicar também a elas que a 

higiene (lavar as mãozinhas, tomar banho, cortar as unhas, lavar sempre as frutas, legumes 

e verduras antes de comer) são ações que fazem parte da nossa boa saúde. 

Segue abaixo um link muito divertido para assistirem juntos. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-8yxbO-dWVQ 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 05/10/2020 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:  Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de 
alimentação, higiene, brincadeira e descanso. 

https://www.youtube.com/watch?v=-8yxbO-dWVQ

