
 

                                                            
   

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Em um lugar apropriado da casa, o responsável deverá convidar a criança 

para assistirem juntos ao vídeo da turma do Seu Lobato (rock das frutas) e no 

decorrer do vídeo nomear as frutas, dançando e cantando a música. Após assistirem, 

poderão escolher juntos as frutas que tenham em casa e convidar a criança a degustar, 

enfatizando as cores, formas, texturas e paladar, dando oportunidade para que ela possa 

manusear as frutas. Para finalizar, sugerimos que faça um suco ou uma papinha. 

 Se possível, registrar os momentos através de fotos e/ou vídeos e postar no 

Facebook Valberto Fusari/ Pais 

Link do vídeo: https://youtu.be/LM_G8Stwm50 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO DATA:06/10/2020 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: Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em 
diferentes portadores (livros, revistas, gibis, jornal, cartaz, cd, tablet, etc). 

https://youtu.be/LM_G8Stwm50


 

                                                            
   

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 Conversar com a criança sobre a importância de uma alimentação 

saudável para nossa saúde, dizer o quanto as frutas são ricas em vitaminas e 

por isso são saudáveis no nosso consumo. Após pegue algumas frutas as que 

estiverem em casa e pergunte a criança qual ela mais gosta? Juntos façam uma salada com 

as frutas e ofereça a criança e ver qual a reação dela se gostou. 

 Registre esse momento conosco com vídeos ou fotos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 06/09/2020 SEMANA: 6 

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

TURMA:  Berçário 1 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “ Escuta, fala, pensamento e imaginação “ 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, 
balbucios, fala e outras formas de expressão  



 

                                                            
   

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

DEGUSTAÇÃO 

Nesta atividade, um familiar poderá oferecer algumas frutas para a criança 

e conversar sobre a importância das mesmas em nossa alimentação. Nesse momento, 

chame a atenção para os diferentes formatos, texturas, cheiros, cores e sabores das frutas, 

solicitando que a criança identifique a fruta oferecida. Após a conversa e identificação das 

frutas, o familiar que está direcionando a atividade, poderá cortá-las e oferecer para a criança 

degustar como maneira de perceber o sabor e cheiro da fruta ao provar. 

https://educacrianca.com.br/planos-de-aula-frutas-para-bercario/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 06/10/2020 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 e descobrir propriedades de alguns objetos e materiais 
(odor, cor, sabor, temperatura) 

https://educacrianca.com.br/planos-de-aula-frutas-para-bercario/


 

                                                            
   

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 

A nossa proposta de atividade para hoje, será a mamãe ou adulto 

responsável pela criança organizar uma feirinha de frutas e legumes utilizando 

o que tiver na dispensa. Para desenvolver a atividade escolha um cantinho da casa, se 

possível, deixar o ambiente bem propício de feira, organizando as frutas e legumes 

separadamente. Escolha o melhor local para que a criança alcance os objetos. Feito isso, é 

hora de explorar e conhecer as frutas e legumes enquanto a criança manipula as frutas e 

legumes, é importante o adulto ir fazendo intervenções como: nomear as frutas e legumes e 

falar das suas características como cor formato etc. Ao final da feira deixe a criança escolher 

a fruta de sua preferência, higienize corretamente, e, é só comê-la. 

Vamos estimular a alimentação saudável para os nossos pequenos!!! 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 06/10/2020 SEMANA: 6 

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

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 irão brincar de jogo da memória. Separe caixas de suco com 

figuras das frutas, no mínimo duas de cada. Exemplos: duas de laranja, duas 

de abacaxi, etc. Monte um super jogo da memória e brinque com seu filho (a).  

Vocês podem utilizar também caixa de gelatina de frutas. Ou se preferirem, separem caixa 

de papelão, pedaço de cartolina, e cole figuras de frutas (que podem ser de panfleto de 

supermercado) sempre em pares e monte seu jogo. 

Exemplo abaixo: 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

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

TURMA: BIE 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:   Manipular materiais diversos e variados para comparar as 
diferenças e semelhanças entre eles. 


