
 

                                                            
  
  

 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 

Conversar com a criança sobre os alimentos saudáveis que estamos 

aprendendo durante esta quinzena e para finalizar o projeto propor um 

gostoso piquenique com a família. 

Usar o que tiver em casa. Frutas, suco, chá etc. Pode ser no meio da sala, na varanda 

ou quintal. Façam do piquenique uma grande brincadeira. Enfeite a toalha e levem 

brinquedos para participar, como bonecas, super heróis e dinossauros. 

     Não esqueça de compartilhar esse momento conosco!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES: Caroline, Elaine, Eliana, Reinaldo, Gilmar, Mirian, Silvia TURMA: Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O Eu, o Outro e o Nós” 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa 

etária e adultos. 



 

                                                            
  
  

 
 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

SALADA DE FRUTAS 

É muito comum identificarmos crianças que fazem cara feia quando 

oferecemos frutas a elas. Porém elas são indispensáveis na alimentação, 

independentemente da faixa etária. 

Ricas em vitaminas, minerais, água, fibra e com sabor geralmente adocicado, as frutas 

trazem saúde, protegem contra as doenças, previnem a obesidade infantil e garantem o 

desenvolvimento saudável.  

Em casa, o incentivo ao consumo pode ser conquistado com a participação das 

crianças no preparo, por exemplo, de uma salada de frutas. Inúmeras associações podem 

ser feitas por meio da identificação de cores, texturas (liso, áspero), tamanhos (grande, 

médio e pequeno) formas e sabores.  

Peçam ajuda dos pequenos para escolher as frutas que devem ser picadas na 

presença deles. Após, misturá-las em um recipiente grande para facilitar a observação. 

Podem acrescentar suco de laranja, guaraná, leite condensado ou um pouco de açúcar. Tudo 

misturado, é só saboreá-la com as crianças! 

Não se esqueçam de registrar esses momentos por 

meio de fotos e/ou vídeos e compartilhar conosco no 

nosso canal. 

https://www.facebook.com/groups/656443331580471/?ref=share 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES: Fabiana Marques, Fabiana Oliveira, Ilma Galdino, Renata 
Carvalho. 

TURMA: Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, 
peso, cor, forma etc.). 

https://www.facebook.com/groups/656443331580471/?ref=share


 

                                                            
  
  

 
 

 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

Estratégia de Aprendizagem:  

Leiam o poema da Alimentação Saudável no link: 

https://br.pinterest.com/pin/517702919657354613/ 

Após a leitura, perguntarão o que elas entenderam sobre a leitura. Permitam 

que elas expressem suas opiniões. Depois, disponibilizarão para as crianças figuras de 

vários alimentos. Figuras de alimentos saudáveis como: iogurte, leite, suco de fruta natural, 

vitamina de fruta, sanduíche natural, frutas, verduras, legumes, etc, e também figuras de 

alimentos não saudáveis como: batata frita, refrigerante, sucos industrializados, balas, 

doces, hambúrgueres, etc.  

Pegue um prato descartável ou então pode recortar um círculo em papelão, para 

representar. Peçam que a criança monte um lanche com as imagens. Observe a composição 

do lanche feito pela criança e fale com ela sobre as escolhas saudáveis e não saudáveis e a 

oriente que, para crescer e ter saúde é necessário ter hábitos bons hábitos alimentares. Não 

se esqueçam de compartilhar sua atividade conosco! 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

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

PROFESSORES: Cristiana, Eliane, Alexandre e Vanessa TURMA: Maternal C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

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

https://br.pinterest.com/pin/517702919657354613/

