
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

Nome do aluno:  Semana: 15 

Professor: Roseli, Geane, Renilda, Marina, Mirian, 
Franceli. 

Data: 14/06/2021 Turma: BIA 

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

TEMA: Alimentação Saudável. 
ATIVIDADE: Hora da história!   

Olá, famílias! 
Vamos ouvir a história da menina Ana?! Assista ao vídeo “DVD Turminha da Natureza - EXTRA - Ana e as 
Frutas” e acompanhe a aventura dessa doce menina na feira. Observe se a criança gostou da história, se 
ela reconhece a fruta e interage com a personagem. Divirtam-se com a musiquinha ao final da história, 
dance e acompanhe o ritmo! 
Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=G0sv4cZ1ClA  

 
 
 
 
 
 

HISTÓRIA E MÚSICA “ANA E AS FRUTAS” 
Era uma vez Ana, 

Uma menina muito bacana. 
Ela adorava frutas. 

Comia peras, maçãs e uvas. 
Certo dia um convite animado: 

Ir à feira com a mamãe ao seu lado! 
No meio do passeio  

Um feirante agitado dando gritos 
De “Banana! Banana!” 

Pra todo lado  
Ana logo perguntou: 

- Moço, essa fruta tem semente? 
E o feirante respondeu: 

- Não tem! Experimente!  
Ao morder a banana seu mundo parou! 
Era a fruta mais doce que Ana provou! 
Quero muito descobrir um novo sabor 

Conhecer e provar cada fruta com amor 
Com elas viajar em um mundo de cor 
Banana, maçã, pera, uva: que sabor! 

Quero muito descobrir um novo sabor 
Conhecer e provar cada fruta com amor 

Com elas viajar em um mundo de cor 
Banana, maçã, pera, uva: que sabor! 

https://www.youtube.com/watch?v=G0sv4cZ1ClA


 
Agora quero ver ... 

Quem vai acertar a minha fruta predileta! 
Minha fruta preferida é ... 

... rima com meu nome: Ana! 
Amarela e pintadinha é ...  
... resposta certa: Banana! 
Resposta certa: Banana! 
Resposta certa: Banana! 
Resposta certa: Banana! 

Quero muito descobrir um novo sabor 
Conhecer e provar cada fruta com amor 

Com elas viajar em um mundo de cor 
Banana, maçã, pera, uva: que sabor! 

Agora eu quero ouvir vocês! 
Minha fruta preferida é ... 

... rima com meu nome: Ana! 
Amarela e pintadinha é ...  
... resposta certa: Banana! 
Resposta certa: Banana! 
Resposta certa: Banana! 
Resposta certa: Banana! 

Utilizando uma fruta que tenha em casa, faça uma vitamina junto com a criança, deixe que ela participe de 
todo o processo. Bom apetite!          

 
Uma dica de receita:  

• Banana                                                                                                                                                                                                              

• 200ml de leite 

• Bata no liquidificador e sirva-se. 
 
 

Compartilhe conosco esse momento através de vídeo ou foto. 
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Tema: Alimentação Saudável 

Atividade: Sopa do Neném 

Assista ao vídeo da música: O que tem na sopa do neném? Logo após faça uma roda e coloque a 

criança sentada e uma panela no meio da roda. Em seguida diga que ela irá fazer uma sopa 

deliciosa, porém todos precisam colaborar para que dê certo. Pegue ingredientes que fazem parte 

da alimentação saudável, como: batata, cenoura, chuchu, tomate, abóbora etc. Apresente cada 

ingrediente, explicando que quando o adulto cantar a criança deve levantar e colocar o legume na 

panela. Depois, se possível faça a sopa e ofereça para a criança comer. 

 

Link do vídeo: https://youtu.be/x5Dm5FcvIOw  

 

*Conte-nos como foi esta atividade, mandando foto no grupo do WhatsApp. 

 

  

 

 

https://youtu.be/x5Dm5FcvIOw

