
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

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

PROFESSOR: Joelma, Lucimara, Márcia, Rosimayre e Vivian TURMA: Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Escuta, fala, pensamento e imaginação 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: EI01EF04 – Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os a 
pedido do adulto-leitor 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL  

ATIVIDADE ADAPTADA: LEGUMES DIVERTIDOS 

Olá família, essa semana continuaremos a trabalhar a alimentação saudável, pois, nossa proposta é contribuir 

com a formação de hábitos saudáveis das crianças incentivando de forma lúdica o consumo de frutas, 

legumes e verduras, que são peças fundamentais numa alimentação saudável, pois são fontes de vitaminas, 

minerais e diferentes fibras alimentares e devem ser consumidas diariamente. Juntos com os personagens da 

Vila Sésamo, vamos embarcar numa grande aventura.  

1º Momento: A criança irá assistir o vídeo produzido pela Vila Sésamo: “Sésamo: Vamos brincar/Elmo e os 

“Legumes Divertidos”, para apreciação.          

                                 

                 Através do link                                        https://youtu.be/z6PlFNwFOyk 

2º Momento: o responsável pedirá para a criança observar a imagem abaixo e em seguida disponibilizará os 

ingredientes (crus ou cozidos) na mesa (o que tiverem em casa), explicando que juntos montarão um prato 

divertido, como nos exemplos abaixo, peça para a criança apontar quais alimentos ela quer e deixem a 

imaginação conduzir a brincadeira. 

                              

3º momento: Vamos nos divertir mais um pouquinho? Convidamos vocês juntamente com a criança a 

assistirem mais um vídeo do Projeto Musicalizar para Integrar: “ Alimentação Saudável – Forte e grandão”  

através do link:                              https://youtu.be/EMdhg_O69Rw 

                              

Lembre-se de colocar uma foto ou um vídeo da criança fazendo a atividade na página do Facebook da escola, 

através desse link:                                 https://www.facebook.com/groups/773909873447671/members/ 

https://youtu.be/z6PlFNwFOyk
https://youtu.be/EMdhg_O69Rw


 

 

 

                                               

 

                                                                               

ESCOLA MUNICIPAL Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

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

PROFESSOR: Joelma, Lucimara, Márcia, Rosimayre e Vivian TURMA: 
Maternal B 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: EI02ET07 – Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc. em contextos diversos. 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL  

ATIVIDADE ADAPTADA:  NA SOPA DO ELMO, QUE INGREDIENTES TEM? 

A criança assistirá um vídeo produzido pelas professoras onde elas irão ajudar o Elmo a descobrir quais 

ingredientes ele poderá usar para fazer uma sopa saborosa e saudável. No vídeo cada professora mostrará um 

legume diferente e a quantidade que pode ser utilizada: uma abobrinha, dois chuchus, três cenouras e quatro 

batatas. Em seguida pediremos para que a criança participe observando a contagem oral feita pelas 

professoras dos ingredientes necessários para o Elmo fazer sua deliciosa sopa. Para reprodução do vídeo 

acesse o link abaixo: 

                                                    

                   https://drive.google.com/file/d/1J0dCTQYIj72M1Zhmvi9zfkZfMGST19Uu/view?usp=sharing 

 

Lembre-se – se de colocar   uma foto ou um vídeo da criança fazendo a atividade na página do Facebook da 

escola, através desse link: 

                                            https://www.facebook.com/groups/773909873447671/members/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1J0dCTQYIj72M1Zhmvi9zfkZfMGST19Uu/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

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

PROFESSOR: Joelma, Lucimara, Márcia, Rosimayre e Vivian TURMA: Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Traços, sons, cores e formas 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: EI02TS03 – Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em 

brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL  

ATIVIDADE ADAPTADA: BRINCANDO COM SONS 

Olá família, na atividade de ontem acompanhamos a receita de uma deliciosa sopa de legumes e, hoje o 

personagem Grover vai prepará-la para seus amigos vamos ver como será?  

1° momento: Colocar para a crianças assistir o clip musical: “A sopa do Grover” produzido pela Vila Sésamo 

acessando esse link:  

                        https://drive.google.com/file/d/1G9VwkOaSXcDpxIPNoaqZAATZclTTY1lh/view?usp=sharing 

2° momento: No final deste musical mostramos dois personagens o Elmo e o Come-Come, com suas 

diferentes vozes e, as professoras produziram uma brincadeira imitando essas vozes, com um som grave (voz 

grossa) e um som agudo (voz fina), propomos que uma pessoa da família imite essas vozes para a criança 

observando a reação dela ao ouvir esses sons. Esperamos que se divirtam, de forma lúdica a criança irá 

desenvolvendo sua percepção sonora.  

                                                                               ELMO             COME-COME   

                                                                                                                                            

 

 

3° momento: Que tal se inspirar nesta turminha divertida e preparar com a participação da criança, uma 

deliciosa sopa com os ingredientes disponíveis em casa e saboreá-la em família. 

Lembre-se – se de colocar   uma foto ou um vídeo da criança fazendo a atividade na página do Facebook da 

escola, através desse link: 

                                            https://www.facebook.com/groups/773909873447671/members/ 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1G9VwkOaSXcDpxIPNoaqZAATZclTTY1lh/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

NOME DO ALUNO: DATA: 08/10/2020 SEMANA:06 

PROFESSOR: Joelma, Lucimara, Márcia, Rosimayre e Vivian TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gesto e Movimento 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: EI02CG05 - Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 
controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

                                                  ATIVIDADE ADAPTADA: MINHA FRUTA PREFERIDA 

 Olá turminha! Que tal comer uma fruta depois do almoço?                                                                    

1°momento: Propomos ao responsável que coloque para as crianças assistirem o vídeo: “Sésamo: Compilado 

| Alimentação em Casa “, produzido pela Vila Sésamo, acessando este link:       

https://drive.google.com/file/d/1w2EMpnau7WZFLZzgp8588es6hZ8iEHno/view?usp=sharing 

 

2º momento: O adulto deverá mostrar as imagens (abaixo), falando o nome de cada fruta.  

      

3ºmomento: Agora é o momento em que o responsável pedirá para a criança escolher (apontar), a fruta que 

mais gosta e fazer um desenho para representá-la (com o auxílio do responsável), utilizando materiais como: 

lápis de cor, tinta, giz de cera, lápis, canetinha, sulfite ou folha de caderno. É importante estimulá-la a fazer do 

jeito que ela conseguir, de acordo com sua criatividade. 

 

Lembre-se – se de colocar   uma foto ou um vídeo da criança fazendo a atividade na página do Facebook da 

escola, através desse link: 

                                            https://www.facebook.com/groups/773909873447671/members/ 

                                                                               

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1w2EMpnau7WZFLZzgp8588es6hZ8iEHno/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

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

PROFESSOR: Joelma, Lucimara, Márcia, Rosimayre e Vivian                                        TURMA: Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: EI01EO01 – Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos 

adultos;  

EIO1EO04 – Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras. 

 

TEMA: ALIMENTACAO SAUDÁVEL 

ATIVIDADE ADAPTADA: PIQUENIQUE EM FAMÍLIA  

Olá, família vocês aprenderam durante toda semana sobre alimentos saudáveis para nossa saúde, que tal 

aprendermos com o Elmo quais alimentos saudáveis devemos levar para um piquenique. 

 

1º Momento: A criança deverá assistir um vídeo produzido pela Vila Sésamo: “O Desafio do Elmo, comer bem 

faz bem. No final deste vídeo tem uma proposta de brincadeira feita pela professora para um piquenique. 

Para reprodução do vídeo acesse o link abaixo: 

             https://drive.google.com/file/d/19aishZMTzCuBiQa9OU37jrbc9FHHgMYP/view?usp=sharing 

2º Momento: Agora que já sabemos quais alimentos saudáveis devemos levar para um piquenique.  

 A criança com ajuda dos pais ou responsáveis deverá separar alimentos saudáveis que tenham em sua casa e 

realizar um piquenique em família de uma forma confortável. Escolher um espaço dentro ou fora da casa e 

montar seu piquenique 

     

                                                                              

Lembre-se – se de colocar   uma foto ou um vídeo da criança fazendo a atividade na página do Facebook da 

escola, através desse link: 

                                            https://www.facebook.com/groups/773909873447671/members/ 

https://drive.google.com/file/d/19aishZMTzCuBiQa9OU37jrbc9FHHgMYP/view?usp=sharing

