
 

                                                            
   

 
 
 

 

  

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Um adulto colocará algumas verduras e legumes que tiver em casa em 

uma mesa ou bancada, mostrará para criança falando ou perguntando os 

nomes. Após, numa brincadeira de faz de conta que estão na feira, pegarão uma sacola e 

colocarão DENTRO algumas verduras ou legumes. Depois, colocarão FORA os que menos 

gostam. Após, pedir para criança colocar DENTRO da sacola somente aqueles que ela gosta 

ou gostaria de experimentar  

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

Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

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

TURMA: Berçário 2 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, 
acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).  



 

                                                            
   

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL 

 

Estratégia da aprendizagem: 

Após assistir o vídeo da receita do suco verde no link abaixo, proponha 

para a criança preparar essa receita. Separe antecipadamente os ingredientes 

disponíveis em casa e deixe a criança explorar a textura, a cor o cheiro de cada 

um e a quantidade, perguntando-a quantos pedaços tem, qual o nome, que cor você acha 

que vai ficar este suco. Depois de pronto, é só degustar essa delícia. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oWOOQAbDnb8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES:Ana Lécia, Dinair, Ivanilde, Maria do Carmo, Miriam e Vanessa TURMA: Berçário 2B 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 
características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho) 

https://www.youtube.com/watch?v=oWOOQAbDnb8


 

                                                            
   

 
 
 

 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

 

Estratégia de aprendizagem:  

  

QUEBRA CABEÇA DAS FRUTAS 

O quebra cabeça é uma excelente proposta para auxiliar na construção da 

aprendizagem. 

Como brincar: Os responsáveis devem desenhar (pintar na cor correspondente da 

fruta) ou imprimir a imagem abaixo, após recortá-las ao meio, formando duas partes. 

Embaralhe todas as peças e a criança tem que encontrar e juntar as partes. 

Dialogue com a criança sobre as frutas, sua cor, tamanho, sabor, o quanto são 

saudáveis e podem trazer diversos benefícios para a nossa saúde.  

 

Participe conosco enviando fotos ou vídeos da realização da atividade! 

 

Segue as imagens caso queiram imprimir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

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

TURMA: Berçário 2 C 

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



 

                                                            
   

 
 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL. 

 

 Estratégia de Aprendizagem: 

 

Assistir o vídeo da palavra cantada Turminha Animal em:  

TODA COMIDA BOA!  

É importante que durante a apresentação do vídeo musical a criança 

seja chamada pelo adulto ou responsável a interagir com o vídeo. Após apresentação do 

vídeo musical, comente sobre a importância da alimentação saudável para desenvolvimento 

e crescimento. Estimule a criança a falar quais são alimentações saudáveis, como por 

exemplo: frutas, legumes e verduras. Mostre as frutas, legumes e verduras que tiver em casa 

para criança manusear. Mostre também, imagens de revistas, internet ou panfletos de 

mercado e pergunte a criança conhece nome dos alimentos apresentados.  Se não sabe, 

diga o nome de cada alimento para que a criança amplie seu vocabulário. 

 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=3-NibWZcW1U 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

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

TURMA: Berçário 2 D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Traços, sons, cores e formas              

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar diferentes fontes sonoras, disponíveis no ambiente em 
brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 


