
  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:   Semana 5  

Professores: Alexandre, Dinair, Maria do Carmo, Noeli, 

Claudia, Cristiana, Eliane e Milene. 

 

Data: 05/04/2021  

Turma:  

Maternal A e  

Maternal B  

Campos de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação.   

  

TEMÁTICA: PÁSCOA   

  

Estratégia de aprendizagem:   

Primeiro, prepare um lugar bem aconchegante para assistir ao vídeo de uma história divertida e 

cheia de surpresas: “O coelhinho que não era de Páscoa” de Ruth Rocha. Esse vídeo conta a 

história de Vivinho, um coelho que tem muitos irmãos e uma família bem legal. Mas o que ele vai 

ser quando crescer? Coelho da Páscoa, só pode ser! Mas Vivinho quer outra profissão. Vamos 

descobrir juntos qual é?   

Após assistir ao vídeo, conversar com a criança sobre diversas profissões que existem, como: 

professor, cozinheiro, bombeiro, médico, pintor, engenheiro, entre outras. Os pais ou responsáveis 

pode falar qual é sua profissão para a criança e com o que vocês trabalham. Depois, pergunte para 

a criança o que ela quer ser quando crescer, qual profissão ela acha mais legal.   

Se for possível, registre esse momento por meio de fotos, vídeos ou nos relate pelo WhatsApp 

como foi a realização da atividade e as respostas da criança.  

Segue o link para acessar a história: https://www.youtube.com/watch?v=FkjPAMOYOxA  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FkjPAMOYOxA
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI  

Nome do aluno:   Semana 5  

Professores: Carolina Q, Reinaldo, Silvia e Gilmar, 

Caroline F, Eliana, Elaine e Ilma.  

 Data: 05/04/2021  Turma:  

Maternal C e  

Maternal D  

Campos de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação.  

  

TEMÁTICA: OS CINCO SENTIDOS (PALADAR) 

  
ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM:  

Vamos começar assistindo ao vídeo “Os cinco sentidos”, em seguida realize a leitura deste pequeno 

texto para a criança:  

“O paladar é um importante sentido do corpo humano que nos permite reconhecer os sabores, 
além de sentir a textura dos alimentos ingeridos. A língua é o principal órgão desse sentido e é 
capaz de diferenciar entre os gostos doces, salgado, amargo e azedo. Conseguimos sentir o gosto 
dos alimentos porque nossa língua possui saliências gustatórias, que nos permitem identificar os 
diferentes tipos de sabores. ”  

Agora vamos lá...   

Teste o seu paladar: separe alimentos que tenham sabores diferentes passando pelos cinco 

sabores que podem ser reconhecidos pela língua: salgado, azedo, doce, amargo (um de cada). 

Vende os olhos da criança e outra pessoa vai oferecendo o alimento para ser degustado pela 

criança. Ao final pergunte de qual sabor mais gostou e por quê? Registre a atividade e a resposta 

da criança.  

Segue o link para acessar ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=z-Y4UaMWbMk   

  

https://www.youtube.com/watch?v=z-Y4UaMWbMk
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