
 

 

                           

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Marli, Priscila e Rosimayre. TURMA: 
Berçário 1-A 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar o ambiente pela ação e observação, 
manipulando, experimentando e fazendo descobertas. 

Couve-de-Bruxelas    (Repolho)   Couve-de-Bruxelas      Repolho do Brasil 

Com texturas e formato peculiar, a couve-de-bruxelas é o caçula da família do 

repolho, brócolis e couve-flor. Essa couve-flor é cultivada ao redor de Bruxelas, 

na Bélgica é rico em vitamina A e C.                                                                                                                 

Atividade: Sentindo a textura do repolho.  

Recursos: Celular, tablet, Smart TV, computador, repolho.  

Estratégia: Em um lugar aconchegante da casa o responsável irá mostrar a foto 
da couve-flor de Bruxelas para criança, a imagem o responsável pode mostrar 
pelo celular, computador ou tablet, em seguida o adulto irá pegar um repolho e 
mostrar para a criança, explicando a ela que o repolho de Bruxelas é bem 
pequeno e o repolho que temos no Brasil é diferente, tem folhas grandes com as 
folhas do repolho podemos fazer uma salada deliciosa, também tem repolho 
roxo. Após explicar para a criança a diferença entre eles, o responsável irá 
entregar o repolho para a criança manipular sentir a textura e suas propriedades 
como tamanho e formato, o responsável pode entregar o repolho inteiro ou se 
preferir ofereça a criança uma folha inteira do repolho para que perceba o 
formato, textura, deixando-a explorar livremente. 
Observação: Famílias compartilhem esse momento conosco através de vídeos 
ou fotos e relatem como foi essa experiência. 
Curiosidades sobre esta atividade: Trabalhar com o tato na educação infantil 
é muito importante porque desde cedo às crianças aprendam a desenvolver a 
imaginação e a criatividade, as explorações sensoriais auxiliam o 
desenvolvimento cognitivo, linguístico, emocional e social.  



 

 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana e Simone. TURMA: 
Berçário 1 B 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Imitar gestos e movimentos de outras crianças, 
adultos e animais. 

         
 
Atividade: Comidinha de faz de conta (Sopa de legumes).  

Culinária da Espanha. 

 

Recurso: Panela ou recipiente (pote), recursos da natureza (folhas diversas) ou 

cascas de legumes, colher. 

Estratégia: O adulto irá brincar com a criança de fazer " Comidinha de faz de 

conta" que será uma sopa de legumes, da culinária da Espanha. O adulto irá 

separar uma panela ou um recipiente que tiver em casa, pegue algumas cascas 

de legumes ou vá até o quintal ou espaço da casa que tenha folhas diversas e 

colha junto com a criança para representar os legumes, para que vocês brinquem 

de cozinhar. Após isso, escolha um espaço da casa, sente com a criança e 

comece a brincadeira de comidinha de faz de conta, primeiro você irá colocar 

algumas cascas de legumes ou folhas dentro da panela e mexa com o auxílio de 

uma colher, deixe que a criança te observe, fale que irão fazer uma sopa de 

legumes igual à da Espanha, explicando que a sopa da Espanha  é bem gostosa. 

Depois que você colocou um pouco de casca na panela ou folhas, peça para que 

a criança faça o mesmo que você fez, deixe que ela coloque as folhas ou casca 

dentro da panela, deixe que ela também mexa com a colher, imitando os seus 

movimentos, use a imaginação, brinque com ela dizendo:  nossa sopa vai ficar 

uma delícia!.. Registre esse momento se possível com uma foto e nos mande, 

para que possamos ver como foi a finalização da brincadeira de faz de conta. 

Fique a vontade para após a brincadeira fazer deliciosa sopa de legumes para 

degustarem juntos. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A proposta da atividade é que a criança 

conheça a culinária de outros Países, através da brincadeira de faz de conta , 

observando e imitando os gestos do adulto , durante a interação na atividade. 


