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Professoras: Elaine, Maria, Renata, Tereza, 
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Data: 20/04/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campos de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

Estratégia de aprendizagem: 

Em um ambiente amplo, criar vários caminhos e obstáculos tais como túneis de pneus ou de 

cadeiras enfileiradas, bancos de alturas variadas, colchonetes, cordas trançadas e outros 

condizentes com os recursos disponíveis. O responsável deve modular as dificuldades de acordo 

com a idade da criança. No fim do percurso coloque alguns alimentos variados (de preferência um 

alimento representando um sabor diferente de doce, salgado e azedo) em uma caixa, pote ou cesta. 

Em seguida, incentive a criança a criança a andar ou engatinhar pelo percurso e quando chegar 

até o “Tesouro” retire os alimentos de dentro do recipiente convidando a criança a identificá-los 

dizendo seu nome, cor, forma, sabor (será que é doce, ácido ou amargo), você adulto pode 

verbalizar também essas características incentivando a compreensão e oralidade da criança. Ao 

final, partilhar com a criança a degustação de alguns dos alimentos que compuseram o tesouro. 

Não esqueçam de compartilhar conosco como foi esse momento. 
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Data: 20/04/2021 

Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

Campos de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

TEMÁTICA: OS CINCO SENTIDOS (OLFATO) 

 

Estratégia de aprendizagem: 

De quem é esse cheirinho? 

Cada pessoa envolvida na atividade de hoje deverá trazer a sua frangrância. Sugestão:  reuna  

frascos ou embalagens  de  creme, sabonete ou perfume de cada pessoa, ou algum objeto ou roupa 

que tenha essa fragrância. A brincadeira será: Ofereça a criança o objeto ou embalagem com a 

fragrância e solicite que a cheire, em seguida, pergunte: De quem é esse cheirinho? (dê as opções, 

ex. é do papai, é da mamãe ?)  Após, como resposta, o dono da fragrância deverá abraçar a criança 

e falar: É meu!  

Registre esse momento através de vídeos ou fotos e compartilhem conosco no grupo do whatsapp 

dos pais. 

 

 

 


