
 

                                                            
 
  

 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Antes de iniciar a atividade com a criança, o responsável deverá abrir o 

link e escolher uma das receitas para fazer junto com ela. No primeiro 

momento, deverá separar os ingredientes da receita que será feita e em 

seguida mostrar e nomear os itens para a criança, explicando o que irão fazer. Com auxílio 

do adulto a criança poderá manusear os alimentos da receita, sentir as texturas e o odor. 

Explique o passo a passo da receita. A criança deverá participar junto com o adulto durante 

todo o processo da receita. Depois de pronto, apresentar o que eles fizeram, falando pra ela 

e que é uma comida saudável e saborosa. Em seguida, oferecer para que a criança possa 

degustar.  

Se possível, no decorrer da atividade fazer registros através de fotos e/ou vídeos e 

postar no Facebook Valberto Fusari / Pais. 

https://bebe.abril.com.br/alimentacao-infantil/17-receitas-gostosas-e-saudaveis-para-bebes-

e-criancas-pequenas/ 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:  09/10/2020 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 o ambiente pela ação e observação, manipulando, 
experimentando e fazendo descobertas. 

https://bebe.abril.com.br/alimentacao-infantil/17-receitas-gostosas-e-saudaveis-para-bebes-e-criancas-pequenas/
https://bebe.abril.com.br/alimentacao-infantil/17-receitas-gostosas-e-saudaveis-para-bebes-e-criancas-pequenas/


 

                                                            
 
  

 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

PRATO DIVERTIDO 

Nessa atividade será utilizado os alimentos saudáveis que tenham em 

casa, como: frutas, legumes e hortaliças. Junto com a criança montar um prato 

divertido, pode ser bichinhos, desenhos, usando a criatividade. Dê preferência aos alimentos 

que a criança não goste muito, isso irá estimulá-la a gostar. 

  

  

 

 

 

 

09ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 09/10/2020 SEMANA: 6 

PROFESSORES: (Manhã), Francisca, Luci Ana, Rosângela, (tarde), Delzi, 
Valcicleide e Valdineia.  

TURMA:  Berçário 1 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  explorar e descobri as propriedades, objetos, manipular (odor, cor, 
sabor e temperatura) 



 

                                                            
 
  

 
 

 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 

SOCIALIZAÇÃO 

Um familiar poderá escolher alguns alimentos junto com a criança e 

organizá-los em uma cesta. Em seguida, procurar um lugar agradável (parque, 

quintal, área externa de casa, entre outros) para sentar-se e compartilhar os alimentos com 

seus familiares, fazendo um piquenique.  

Observação: Se possível, registre este momento com fotos e compartilhe conosco. 

https://www.casapraticaqualita.com.br/noticia/piquenique-sem-erros-o-

checklist-definitivo-para-voce-nao-esquecer-nada-nesse-evento-ao-ar-livre_a581/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO: DATA: 09/10/2020 SEMANA: 6 

PROFESSORES: Antonia Goreti, Cassia, Elisete, Juliana F., Kelly, Marisa e 
Sarah 

TURMA: Berçário 1 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos, ao explorar 
espaços, materiais, objetos e brinquedos. 

https://www.casapraticaqualita.com.br/noticia/piquenique-sem-erros-o-checklist-definitivo-para-voce-nao-esquecer-nada-nesse-evento-ao-ar-livre_a581/1
https://www.casapraticaqualita.com.br/noticia/piquenique-sem-erros-o-checklist-definitivo-para-voce-nao-esquecer-nada-nesse-evento-ao-ar-livre_a581/1


 

                                                            
 
  

 
 

 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

PREPARAÇÃO DA SOPA 

A mãe, o pai, a avó ou o responsável pela criança irá preparar uma sopa 

inspirada na música “Sopa” do grupo Palavra Cantada. 

Durante o preparo, ir mostrando para a criança os legumes, nomeando-os, deixando 

a criança manipular para sentir a textura, o cheiro e a cor, e lhes dizer o quanto é importante 

ter uma alimentação saudável. 

Sugestão para a sopa: colocar carne ou frango, arroz ou macarrão, cenoura, 

mandioquinha, chuchu, abobrinha, batata, repolho, brócolis, batata doce, tomate, ou o que 

tiver em casa. 

Bom Apetite!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO: DATA: 09/10/2020 SEMANA: 6  

PROFESSORES: Ana Paula, Elaine, Najara, Talita, Tereza e Vanderlânia.  TURMA: Berçário 1 D  

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

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



 

                                                            
 
  

 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem:   

 

        Vocês já sabem qual a fruta preferida de seu filho (a)? Vamos montar um 

quebra cabeça com ela? Você pode imprimir ou desenhar a fruta em um pedaço 

de cartolina, ou sulfite (se for sulfite sugerimos que cole em um pedaço de 

papelão para facilitar o manuseio das peças). Depois, recorte e peça a ele (ela) que monte. 

Não se esqueça de ter uma figura inteira para servir como guia para a criança. 

         Encaminhamos também um vídeo para fechar a semana e o trabalho sobre 

Alimentação saudável. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H9qcPKXMJR0 

 

                                       

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 09/10/2020 SEMANA: 06 

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

TURMA: Berçário 1 E 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:   Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, 
experimentando e fazendo descobertas. 

https://www.youtube.com/watch?v=H9qcPKXMJR0

