
 
ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 16 

Professor: Marina, Mirian, Franceli, Geanne, Renilda, Roseli Data: 25 / 06 / 2021 Turma: BIA  

Campo de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos 

                                            TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
                                             ATIVIDADE:  O TREM DAS FRUTAS 

 
                              
                                                                   OLÁ FAMÍLIAS!!!   

Vocês perceberam que as atividades dessa semana, foram sobre 
Alimentação Saudável? E para fechar nossa semana, sugerimos uma 
atividade divertida e legal: O Trem das Frutas. 
              Através das brincadeiras as crianças aprendem de forma lúdica e prazerosa. Na atividade de 
Segunda – feira, vocês assistiram a história: A Cesta da Dona Maricota, para a atividade de hoje vocês 
irão pegar os itens disponíveis em casa como: maça, laranja, mamão etc. Ao iniciar a atividade, interaja 
com a criança dizendo o que vão fazer. Sabe, o que vamos fazer com essas frutas? Um trenzinho de 
frutas!! Em seguida, irão montar uma sequência de frutas como no vídeo do trenzinho, utilizem potes 
de tamanhos diferentes, se possível menor que a fruta e peça para criança colocar a fruta solicitada no 
potinho, observe o equilíbrio da criança ao pegar cada fruta e colocar no potinho, oriente-o a colocar 
um atrás do outro como se fosse o trem das frutas. 
              É importante observar se a criança supera os desafios, por exemplo tentando mais de uma vez, 
colocar a fruta no pote. Link do vídeo: https://youtu.be/x3ZFTkfUWz4 
 

Compartilhe conosco o momento, no grupo do WhatsApp da sala, através um vídeo ou foto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/x3ZFTkfUWz4


 
ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE BANDEIRAS DE SEIXAS.  

Nome do aluno:  Semana 16 

Professor:  Adriana, Andreia, Deise, Elva, Lucimar S., 
Lucimara, Nalva, Orlanda, Sandra, Tânia, Telma e Yolanda. 

Data: 25/06/2021  Turma: BIB E 
BIC 

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

Tema: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

Atividade: Piquenique 

https://www.youtube.com/watch?v=RgOa-Ne3pjU&ab_channel=HistorinhasdaPitty

 

 

Hoje é sexta-feira!!! Que tal preparar um piquenique com os alimentos que tem em casa, proponha um 

momento familiar na sala ou no quintal de casa. 

Utilize uma bola ou um brinquedo que a criança tenha, para tornar esse momento ainda mais agradável! 

Será que existe piquenique perfeito??? 

Meu Amigãozão e o Piquenique perfeito. 

https://www.youtube.com/watch?v=mPw6p3y0OSc 

Organize seu piquenique perfeito! 

Contribuições didáticas: Mostrar que alimentação saudável faz bem à saúde e o mesmo criar laços afetivos 

com família em realizar momentos felizes. 

 

 

 

Ao término do vídeo pediremos que os adultos realizem a brincadeira com seu filho. 

https://www.youtube.com/watch?v=RgOa-Ne3pjU&ab_channel=HistorinhasdaPitty
https://www.youtube.com/watch?v=RgOa-Ne3pjU&ab_channel=HistorinhasdaPitty
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