
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/10/2021 SEMANA: 31 

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

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

           
           LARANJA SANGUÍNEA                                  LARANJA PERA  

   
Na atividade de hoje vamos conhecer a Espanha, lá uma das frutas mais consumidas 
são as laranjas, tanto que lá tem o Museu da laranja. Uma das espécies de laranja de 
lá é essa da foto chamada laranja sanguínea. O Museu da Laranja é um museu 
localizado na cidade de Burriana, Espanha. Ele fica localizado na província de 
Castellon, na Comunidade de Valência, uma região de amplo cultivo da laranja. 
Atividade: Experimentando laranjas. 

Recursos: Celular, tablet, Smart TV, computador, laranja, faca, copo ou mamadeira. 

Estratégia: Para a brincadeira vamos precisar de uma laranja com casca, uma 
descansada em pedaços e um suco de laranja. O adulto responsável irá preparar as 
etapas da brincadeira descascando uma laranja e também fazendo um suco. 
Em um lugar aconchegante da casa chame a criança e mostre a laranja com casca, 
deixe que ela manipule e explore, sinta o cheiro e perceba a textura. 
Depois mostre a laranja descascada e mostre que é a mesma fruta, incentive a criança 
a manipular e experimentar, percebendo os sabores doce e azedo. Por fim, dê o suco 
para a criança, mostre as três versões da laranja e veja se ela percebe a diferença. Ao 
final, deixe a criança escolher se quer a laranja em pedaços ou o suco. Para os bebês 
bem pequenos, mostre as três formas de laranja se atentando para não colocar a 
laranja com casca na boca. Se a criança já se alimentar além do leite materno, deixe 
que ela experimente a laranja ou o suco. Para os bebês menores é recomendado o uso 
da laranja lima. Para os bebês com aleitamento exclusivo mostre a fruta movimentando 
para o bebê observar. 
Observação: Famílias compartilhem esse momento conosco através de vídeos ou 
fotos e relatem como foi essa experiência. 
Curiosidades sobre esta atividade: Principalmente para as crianças, as atividades 
sensoriais são de grande importância, pois ajudam no desenvolvimento cognitivo, 
linguístico, emocional e social dos pequenos. As atividades sensoriais ainda 
possibilitam que elas conheçam o mundo ao seu redor a partir de novas texturas, cores, 
cheiros e sabores. 
    
 



 

 

 

 

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/10/2021 SEMANA: 31 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Interagir com crianças da mesma faixa etária e 
adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos. 

 

                                                             
 
Atividade: Receita de família ( suco, salada, comida ou sobremesa saudável). 

 

Recurso: Ingredientes de sua preferência para a receita. 

 

Estratégia: O adulto irá fazer uma receita saudável de família, pode ser suco, comida, 

salada ou sobremesa, uma receita saudável para a criança, use uma receita simples, 

onde a criança participe com você, interaja com a criança para fazer a receita, deixe 

que ela participe, te auxiliando pegando os objetos para fazer a receita e os ingredientes 

e após façam a degustação juntos. Nos conte como foi essa receita em família, 

compartilhe com fotos durante o preparo e após terminar.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da atividade é que a criança interaja com o adulto durante a receita, 

explorando os objetos e materiais durante o preparo e degustando a receita em família.  

Na Holanda as famílias também tem o hábito de cozinharem juntos. 

 

 


