
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 23 

Professoras: Elaine, Célia, Maria, Helena, Renata, 

Tereza, Francisca, Goreti, Mirian, Najara, 

Rosângela e Luci Ana 

 

Data: 23/08/2021 

Turma: 

Berçário IA / 

Berçário IB 

Campo de experiência: O eu, o outro e o nós 

 

TEMÁTICA: OS CINCO SENTIDOS: PALADAR 
“O bebê tende a preferir uns sabores a outros. Combinar sabores que são familiares e agradáveis para ele 

com novos sabores, permitem que o bebê não crie uma rejeição imediata pelo mesmo. Uma boa ideia é 

oferecer o alimento várias vezes ao bebê, para que ele comece a gostar e se acostume.” (soumae.com.br) 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Esta semana trabalharemos um dos cinco sentidos, o paladar. Iniciaremos com a leitura 

da história: “A boca do sapo”. Após a história, solicitamos que o responsável pegue um 

espelho e em frente a ele, mostre para a criança a sua boca e a língua e em seguida 

pergunte para a criança onde está a boca e a língua dela.  

Converse e explique á criança, para que usamos a nossa boca, como: falar, assoprar, 

comer e que com a língua sentimos os sabores dos alimentos. Por fim, no momento da 

alimentação converse com a criança sobre o sabor dos alimentos e nos envie uma foto 

desse momento. 

 

Segue o link para acessar a história: 

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

 

 

Observação: Não se esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando 

como foi o momento da atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=arAdWCPVhxw
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Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 

TEMÁTICA: O FOLCLORE BRASILEIRO 
 

ATIVIDADE: Poema do Saci 
 
ESTRATÉGIA DA ATIVIDADE: 

Esta semana continuaremos trabalhando atividades voltadas para o Folclore brasileiro. 

Iniciaremos solicitando que o responsável escolha um local aconchegante e espaços o da 

casa e junto com a criança vai fazer a leitura do poema o Saci, apresentando a imagem 

do Saci e suas características para que a criança possa reconhecer.  

Em seguida vamos confeccionar um Saci com rolinho de papel higiênico e os materiais 

que tiver disponível em sua casa, tinta guache, giz de cera, papel cartão, crepom ou 

retalhos da cor vermelha para fazer o gorro do Saci, usando a sua criatividade.  

Finalize essa atividade apresentando como o Saci pula para a criança. 

  

Observação: Não se esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando 

como foi o momento da atividade. 

 


