
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno: Semana:6 

Professoras: Elaine, Maria, Renata, Tereza, 
Helena e Célia / Mirian, Kenia, Najara, 
Francisca, Rosângela e Miriam. 

 
Data: 12/04/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campos de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

 

TEMÁTICA: CONSTRUINDO OS VALORES COM A FAMÍLIA 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Em roda de conversa o responsável deverá falar com a criança sobre sua família, apresentando 

cada integrante da família através de fotos e falando o nome de cada um. No primeiro momento 

deverá apresentar as fotos das pessoas com quem a criança mora, depois do restante da família. 

No segundo momento, você pode permitir que a criança tente verbalizar o nome dos familiares, ou 

perguntar para a criança e permitir que a mesma aponte na foto a pessoa questionada. 

Se possível fazer registros através de fotos, vídeos e relatando para nós através do grupo de 

WhatsApp. 

 

 

 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 6 

Professoras: Adriana Serpa, Elisete, Sarah, Viviane,                                                                   
Juliana Fortunato, Talita e Vanuza / Cristiane Narcisio, 
Jahine, Maria de  Lourdes, Roberta, Delzi, Valcicleide e 
Valdinéia. 

  Data: 12/04/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campos de Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas 

 

TEMÁTICA: OS CINCO SENTIDOS (PALADAR) 

 

Estratégia de aprendizagem:  

“O paladar está relacionado com a percepção dos sabores dos alimentos, permitindo que haja uma 

escolha entre o que deve ser digerido ou não. O paladar é um importante sentido do corpo 

humano que nos permite reconhecer os sabores, além de sentir a textura dos alimentos ingeridos.” 

 

Falaremos essa semana sobre um dos cincos sentidos do nosso corpo o sentido “Paladar”, de 

forma lúdica, a criança vai aprender os diferentes sabores como: doce, salgado, amargo, azedo/ 

ácido. Para iniciarmos nossa atividade o responsável organizará um cenário agradável e atrativo 

para as crianças e assistam ao vídeo “Querubim Toy - Desenho Infantil Gospel - O sentido é o 

paladar”, após finalizar o vídeo converse um pouquinho a criança que através do paladar sentimos 

os sabores dos alimentos. Essa atividade estimulará a curiosidade em descobrir um dos cinco 

sentidos (Paladar). Registre esse momento através de vídeos ou fotos e compartilhem conosco no 

grupo do whatssap dos pais. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=p0ru7regvSc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p0ru7regvSc

