
 

                                                            
 

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Os pais junto com a criança, farão desenho das figuras geométricas e 

pintarão as figuras com as cores dos legumes (alface, cenoura e tomate). 

Após, pedir para criança colocar os alimentos no lugar de sus respectivas cores. Aproveite e 

faça uma deliciosa salada com a ajuda da criança, permitindo que ela observe a textura, o 

tamanho e o formato de cada legume e verdura. 

OBS: Enviar uma foto dessa atividade para o grupo Escola Valberto Fusari/Pais no 

Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES:  Ana Clayde, Ana Belloni, Maria Aparecida, Luciana, 
Mariza e Maria de Lourdes 

TURMA: Berçário 2 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Traços, Sons, Cores e Formas 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar materiais variados com possibilidade de manipulação (argila, 
massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 
objetos tridimensionais.  



 

                                                            
 

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

Assista com a criança ao vídeo que fala de diversas frutas disponível em: 

                                     https://youtu.be/6kdw4cHZgo8 

Em seguida converse sobre quais frutas ela mais gosta, entre as que 

foram apresentadas no vídeo. Fale também da importância de incluir frutas em sua 

alimentação e experimentar outros sabores. 

 Sugerimos que degustem uma das que foram apresentadas no vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES: Ivanilde ,Ana Lécia, Dinair, Maria do Carmo,Vanessa, 
Miriam  

TURMA: Berçário 2 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e opiniões  

https://youtu.be/6kdw4cHZgo8


 

                                                            
 

 
 
 

 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

 

Estratégia de aprendizagem: 

 

 APRENDENDO A HIGIENIZAR OS ALIMENTOS E A PREPARAR UMA 

SALADA  

Materiais: Ingredientes para preparo de uma salada (alface, couve, agrião, 

tomate, etc.).  

 Na cozinha da casa, o responsável junto com seu filho (a) prepararão uma salada. 

Apresente os alimentos que serão utilizados, sua característica, seu nome, sua cor, formae  

textura. Perguntem se gostam ou não, se o sabor é doce ou salgado, etc. Uma ótima 

oportunidade para a criança experimentar, caso não aprecie saladas.    

 Explique o quanto elas são boas para a saúde e também a importância de os higienizar 

antes de consumi-los, evitando assim, as doenças por alimentos contaminados. Faça a 

higienização na presença da criança, deixando-a participar os lavando em água corrente.  

Feito isso, se a salada escolhida, for por exemplo a alface, deixe que rasgue as folhinhas e 

com o seu auxilio permita que tempere.  

Observação: Se for utilizar hipoclorito de sódio na lavagem, deixa a criança observando e 

somente participar quando os alimentos forem passados em água corrente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES:  Elisabete, Kenia, Marlene, Juliana, Glauce, Rosely, Claudia 
e Cristiane. 

TURMA: Berçário 2 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  O eu, o outro e o nós.  
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando 
compreendê-los e fazendo-se compreender.  



 

                                                            
 

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.  

 

Estratégia de Aprendizagem: 

Nesta atividade a criança aprenderá sobre a produção de alimento, de 

onde vem e como chega até nós. Faça as seguintes perguntas para a criança:  

 

• De onde vem a nossa comida? 

• O que costumam comer no café da manhã? 

• De onde vem o leite que bebemos?  

• Qual é o prato preferido da família?  

• De onde vem a pipoca? 

Mostre a origem dos produtos e as etapas para chegar até nós: Leite e o Milho. 

Após, a criança poderá brincar de “mercadinho” com embalagens vazias de produtos.  

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
NOME DO ALUNO: DATA 07/10/2020 SEMANA: 6 

PROFESSORES: Ana Caetano, Ellen, Juliana Café, Milene,Maria José, 
Rebecca. 

TURMA:Berçário 2 D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e opiniões. 


