
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: AMAURI DO NASCIMENTO 

NOME DO ALUNO: DATA: 19/10/2021 SEMANA: 31 

PROFESSOR: Ida, Gislene, Juliana, Sandra, Sara e Stella. TURMA: 
Berçário I A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas. 

 
ATIVIDADE: Música – Sopa do neném. 

 
ESTRATÉGIA: 
A família deverá colocar a música para a criança ouvir. Para a criança acompanhar a 
música, poderão dar duas colheres para que ela bata uma contra a outra, acompanhando 
a música ou um chocalho caso tenha. A atividade poderá ficar mais enriquecida com a 
utilização de alguns legumes e uma panela, para que a criança visualize e manuseie os 
alimentos. A família deverá mostrar conforme a música: Será que tem tomate? Mostrando 
para a criança identificar o que é. 
 
Link de acesso para a música: https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw 
 
SOPA DO NENÉM 
O que que tem na sopa do neném? 
O que que tem na sopa do neném? 
Será que tem espinafre? 
Será que tem tomate? 
Será que tem feijão? 
Será que tem agrião? 
É um, é dois, é três 
 
O que que tem na sopa do neném? 
O que que tem na sopa do neném? 
Será que tem farinha? 
Será que tem balinha? 
Será que tem macarrão? 
Será que tem caminhão? 
É um, é dois, é três 
 
O que que tem na sopa do neném? 
O que que tem na sopa do neném? 
Será que tem rabanete? 
Será que tem sorvete? 
Será que tem berinjela? 
Será que tem panela? 
É um, é dois, é três 
 

O que que tem na sopa do neném? 
O que que tem na sopa do neném? 
Será que tem mandioca? 
Será que tem minhoca? 
Será que tem jacaré? 
Será que tem chulé? 
É um, é dois, é três 
 
O que que tem na sopa do neném? 
O que que tem na sopa do neném? 
Será que tem alho-poró? 
Será que tem sabão em pó? 
Será que tem repolho? 
Será que tem piolho? 
É um, é dois, é três 
 
O que que tem na sopa do neném? 
O que que tem na sopa do neném? 
Será que tem caqui? 
Será que tem javali? 
Será que tem palmito? 
Será que tem pirulito? 
É um, é dois, é três 
É um, é dois, é três 
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Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós. 
 

Alimentação Saudável: salada de frutas  
Participar com o adulto do preparo da salada de frutas, escolher as frutas dê sua 

preferência, exemplo: banana, maçã, laranja, uva. Lavar as frutas e acompanhar o 
preparo da salada. Em seguida degustar. 

Obter conhecimento por meio do manuseio, olfato e degustação das frutas, 
conhecer algumas frutas e seus nomes, estimular na criança bons hábitos alimentares. 

 
 

Fonte:https://cybercook.com.br/receitas/doces/receita-de-salada-de-frutas-18944 
 

 
 
 
 
 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco por meio de foto, vídeo ou 
relatando como foi o momento da atividade. 
 

 

 

 

 

 

 


