
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 12 

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

 
Data: 28/05/2021 

Turma: 
Berçário BIA/ 
Berçário BIB 

Campo de Experiência: O Eu, o outro e o nós. 

 

TEMÁTICA: CORES PRIMÁRIAS 
“Comidas coloridas também são uma ótima forma de estimular a criatividade e fazê-las comer mais e melhor. Pratos 
coloridos geram interesse na criança e a interação dela com a comida. Assim, além de nutrir-se ela também utiliza a 
hora da alimentação para aprender e se desenvolver com alegria. Portanto, sempre se lembre de usar as cores para 

interagir com seu filho. Além de um ótimo mecanismo de educação elas também podem estimular a criatividade e 
tornar todas as atividades mais divertidas.” (Escola criativa tris) 

 
Estratégia de Aprendizagem: 

Para finalizar essa semana colorida e animada, sugerimos que o responsável prepare e ofereça 

alguns alimentos saudáveis e coloridos que tenham em casa (que sejam nas cores primárias - 

amarelo, azul ou vermelho). Por exemplo: banana, maçã, beterraba, tomate ou gelatinas de tuti-

frutti e ofereça para que a criança possa degustar. E enquanto a criança estiver degustando, deverá 

falar a cor para ela do alimento. Observe se a criança aceitará bem esse alimento ou se demonstra 

resistência em degustar. 

 

 
 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como foi o momento da 

atividade.   

 

 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 12 

Professoras: Adriana Serpa, Elisete, Irani, Viviane                                                                           
Juliana Fortunato, Vanuza / Cristiane Narcisio, 
Roberta, Jahine, Delzi, Valcicleide e Valdinéia. 

Data: 28/05/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações 

 

TEMÁTICA:  CORES PRIMÁRIAS 

“Comidas coloridas também são uma ótima forma de estimular a criatividade e fazê-las comer mais e melhor. Pratos 
coloridos geram interesse na criança e a interação dela com a comida. Assim, além de nutrir-se ela também utiliza a 
hora da alimentação para aprender e se desenvolver com alegria. Portanto, sempre se lembre de usar as cores para 

interagir com seu filho. Além de um ótimo mecanismo de educação elas também podem estimular a criatividade e 
tornar todas as atividades mais divertidas.” (Escola criativa tris) 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Atividade: – Suco de frutas (cor amarela) 

Para a realização dessa atividade, primeiro o responsável juntamente com a criança separe 

algumas frutas que estiver em casa, coloque-as em uma cesta ou uma vasilha que estiver em casa 

e em seguida deixe a criança pegar as frutas e sentir o cheiro de cada uma delas, enquanto a 

criança faz isso destaque para ela a cor amarela da fruta e proporcione fazer um suco amarelo 

(escolha uma fruta amarela como por exemplo: abacaxi, maracujá, manga ou melão).  

Lave bem as mãos e as frutas em local limpo e organizado com antecedência. Com o uso de um 

liquidificador faça o suco com a fruta escolhida e mostre para a criança a cor AMARELA do suco. 

Por fim, é só saborear essa delícia! 

Dica: Segue uma receitinha retirada do site Pinterest. Não esqueça de compartilhar conosco uma 

outra receita e se a criança gostou. 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como foi o momento da 

atividade.   


