
 

                                                            
  

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

O adulto convidará a criança para assistirem juntos o vídeo da história “A 

cesta de dona Maricota”. Após terem assistido o vídeo, conversar com a 

criança explicando a importância de comer verduras e legumes para saúde. Faça algumas 

perguntas, sugestões:  

Quais verduras e legumes aparecem no vídeo? A cor das verduras e legumes? Quais 

tem em casa? Quais verduras e legumes a criança gosta? 

Link de acesso: https://youtu.be/tx5f8ppMLt4 

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

Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

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

TURMA: Berçário 2 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Formular e responder perguntas sobre fatos acontecidos da história 
narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.  

https://youtu.be/tx5f8ppMLt4


 

                                                            
  

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem:   

Assistir juntamente com a família ao vídeo “Não gosto de nada que é 

verde”. Em seguida, perguntar para a criança quais os tipos de verduras que 

ela gosta de comer. Você pode apresentar também algumas verduras que tem 

em casa, para que ela se familiarize. Após, ela irá fazer com a ajuda de um 

adulto, uma salada para degustarem juntos. Neste momento é importante incluir alguma 

verdura que a criança não consome regularmente para incentiva lá. 

Elaborar refeições com alimentos variados pode garantir o crescimento e 

desenvolvimento adequado, mas também ,influenciar os hábitos alimentares para toda a 

vida. Crianças que comem legumes, verduras, frutas e outros alimentos costumam 

permanecer com esse costume quando se tornam adultas 

Link do vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=X7eOtMCCw_E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

NOME DO ALUNO: DATA: 05/10/2020 SEMANA: 06 

PROFESSORES: Ana, Dinair, Ivanilde, Maria do Carmo, Miriam e Vanessa TURMA: Berçário 2 B 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nos/ Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Comunicar-se com colegas e adultos, buscando compreendê-los e 
fazendo-se compreender. Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças 
teatrais assistidos etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=X7eOtMCCw_E


 

                                                            
  

 
 
 

 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

 

Estratégia de aprendizagem:  

 

CESTA DA DONA MARICOTA  

O responsável escolherá um lugar confortável em sua casa, para junto com 

seu filho (a) acessar o link abaixo e assistir o vídeo de história “A cesta da Dona Maricota”.  

Dialogue com a criança sobre o que ela observou durante a história, sobre os alimentos que 

dona Maricota comprou, se são bons ou ruins para a saúde, o que dá para fazer com eles 

(sopas, compotas, vitaminas, etc.). Após, juntamente com a criança, fazer a representação 

da cesta da dona Maricota, podendo utilizar legumes, frutas e verduras de verdade que 

tenham em casa ou recorte e colagem de panfletos de supermercado e desenhar a cesta. 

 

Participe conosco enviando fotos ou vídeos da realização da atividade! 

 

Link de acesso: https://youtu.be/901SNLf2GWc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

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

TURMA: Berçário 2 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Escuta, fala, pensamento e imaginação 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:   Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou 
peças teatrais assistidos etc. 

https://youtu.be/901SNLf2GWc


 

                                                            
  

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL. 

 

Estratégia de Aprendizagem:          

 Vamos falar sobre alimentação! 

Sabemos que para que o nosso corpinho funcione bem, é preciso comer 

alimentos saudáveis, beber bastante água e fazer uma atividade para mexer 

o corpo. 

Mas, que alimentos são esses, que cor eles têm? Para descobrir vão precisar de um 

jornalzinho do mercado.  Nele procure alimentos saudáveis e separe por cor. Pergunte a seu 

filho o nome do alimento e a cor que ele tem.     

         Em seguida, corte a imagem e separe por cor (como na imagem aqui abaixo). Passe 

cola e dê para a criança colar em uma folha, montado um lindo cartaz. 

Não esqueça de registrar esse momento!  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

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

TURMA: Berçário 2D.   

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, 
peso, cor, forma, etc.) 


