
 
 
 
 

    

 

ESCOLA MUNICIPAL: PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA: 20/10/2021 SEMANA:31 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo 
nas brincadeiras e interações das quais participa.  

  

 

IRLANDA -BATATAS 

A batata é um alimento que agrada o paladar dos brasileiros; mas os Irlandeses 
têm uma grande paixão por batatas. O tubérculo está presente no dia a dia dos 
Irlandeses desde a segunda metade do século XVI, vinda da América do Sul. As 
condições climáticas na Irlanda não favorecem a agricultura, mas a batata 
cresceu muito bem no solo Irlandês. Extremamente versátil, o alimento é 
consumido em todo país, e de várias formas, cozida, frita, assada ou em forma 
de purê.  Apesar de ser reconhecida pela sua concentração de carboidratos, a 
batata também é um alimento que possui proteínas, sais minerais e considerável 
concentração de vitamina C. 
 
Atividade:  Caça a batata. 

Recursos: Computador, celular, batata, tecidos. 

Estratégia: Para dar início a essa atividade o adulto deverá separar uma batata. 
Em seguida mostre para criança e deixe-a explorar (ver sua forma, sua textura, 
cor). Após explica para criança que irá esconder a batata em algum canto da 
casa e ela terá que achá-la. Então sem deixar a criança ver, o responsável 
escolhe um local da casa para esconder a hortaliça, pode ser atrás do sofá, da 
cortina, embaixo da cama ou outro lugar. Em seguida estimule, incentive a 
criança a procurar. Enquanto procura o adulto, vai aguçando a curiosidade da 
criança falando, cadê? – será que está aí? Acho que está em outro lugar, hein! 
Hummm, onde será que foi parar essa batata? E assim segue até a criança 
encontrá-la. Quando encontrar diga a criança “Achou” sorria e bata palmas. Bom 
divertimento! Para crianças bem pequenas, os pais devem esconder a batata 
embaixo de uma toalhinha, fralda, cobertor e etc.  Ao retirá-la, falar:” Ehhh, achou 
a batata!”. A brincadeira continua enquanto a criança demonstre interesse. 
Observação: Famílias compartilhe esse momento conosco, através de vídeos, 
fotos, relatos descritivos. 
Curiosidade da atividade:  Á medida que brinca de esconder a criança é 
incentivada a descobrir sozinha onde está o objeto; o que contribui no 
reconhecimento do mesmo e espaços da casa. A busca, a exploração dos 
ambientes, e a diversão ao encontrar, são elementos que despertam o interesse 
e a curiosidade da criança em continuar a brincadeira e realizá-la novamente. 



 
 
    
 

 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:20 /10/2021 SEMANA: 31 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Manipular materiais diversos e variados para 
comparar as diferenças e semelhanças entre eles. 

       
 
Atividade: Brincando de Pizzaiolo. 

 

Recurso: Uma folha de papel em branco média, lápis de cor , giz de cera ou 

carvão, folhas de árvores. 

 

Estratégia: O adulto irá dizer à criança que irão brincar de Pizzaiolo, que irão 

fazer uma pizza de brincadeira. Neste momento, o adulto irá separar junto com 

a criança algumas folhas de árvores que estiverem verdes, em seguida pegue 

uma folha de papel em branco para desenhar um círculo representando o disco 

de pizza , como está no desenho acima. Se por acaso não tiver uma folha de 

papel em branco no tamanho médio, pode desenhar no chão em um espaço da 

casa, com giz ou carvão, faça o círculo e risque dividindo em partes, igual o 

desenho da imagem acima. Logo após você juntamente com a criança irão 

colocar as folhas verdes em cima das partes do desenho da sua pizza e dirá 

vamos começar a fazer a nossa pizza de legumes? Coloque as folhas junto com 

a criança até preencher todos os espaços da sua pizza e diga que ela irá ficar 

uma delícia. Ao terminar elogie a pizza que vocês fizeram juntos e tire uma foto 

da confecção da pizza e dela concluída e nos mande.  Uma sugestão, após a 

brincadeira, se quiser faça uma mini pizza de omelete com legumes para 

degustação, fica uma delícia. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da atividade é usar a culinária italiana de forma saudável e lúdica 

através da brincadeira, manipulando materiais variados, utilizando folhas de 

árvores para que a criança realize a atividade e faça semelhanças após concluí-

la.  

 


