
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 18/10/2021 SEMANA: 31 

PROFESSOR: Eliana, Emilene, Lucileide, Rúbia, Valéria. TURMA: 
Berçário 2A 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de 
histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com 
orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a 
direita). 

 

 
 
 

Link da Atividade: https://youtu.be/1eGBkRc4KRk  
Patati Patatá – Culinária Mundial 
 

Atividade: Alimentação pelo mundo. 

 
 
Recurso: Mídias audiovisuais (Smart tv, computador, notebook, tablet, celular 
e etc.). 
 

 

Estratégia: Em um local aconchegante a família apresentará para a criança o 

vídeo da música “Culinária Mundial". Observe se a criança se interessou em 

assistir o vídeo, se gostou e se conseguiu identificar que a música fala sobre 

comida, e se interagiu com a família e com a música. Compartilhe conosco 

esse momento com vídeo ou fotos. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: No mundo existem 6 continentes e nesses 

continentes existem vários países e todos eles tem suas comidas preferidas, as 

mais saudáveis e as mais gostosas. 

 

 

 

https://youtu.be/1eGBkRc4KRk


 

                                                          

Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=8cUzHftNbek 
            Patati  Patatá - Volta ao Mundo 

    Atividade: Conhecendo os alimentos de outros povos.   

Recurso: Tv, celular ou computador, um tapete ou lençol.   
 
Estratégia: Após assistir ao vídeo “Volta ao Mundo com a turma do 
Patati Patatá”, o adulto e a criança irão se segurar no tapete mágico, 
rumo a Europa! 
O adulto então irá conversar com a criança sobre a alimentação no 
Brasil e alguns países da Europa.  
No Brasil a base da nossa alimentação é o arroz com feijão, enquanto a 
base da alimentação na Itália é o pão.  
Na Alemanha não pode faltar chucrute (repolho) e a famosa salsicha, 
uma invenção dos alemães.  
Na Espanha à mesa do almoço sempre tem uma salada com verduras, 
legumes e ovos, e para temperar a salada azeite. Você sabia que foram 
os espanhóis que trouxeram o azeite para o Brasil? Além do azeite os 
espanhóis trouxeram também vinhos, churros e para a agricultura o 
cultivo do centeio e alfafa. E pra você, o que não pode faltar na sua 
salada? 
 Filme ou fotografe e poste no grupo da sala.  
Curiosidade sobre esta atividade: Essa atividade tem como objetivo 

trabalhar, tradições culturais da comunidade contribuindo para que 

as crianças se apropriem da cultura do seu grupo social, desenvolvendo 

também a oralidade, imaginação e atenção.  

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 18/10/2021  SEMANA:31 

PROFESSORAS: Bruna, Eliane, Maria Neusa, Mirian e Valdenice. TURMA: 
Berçário 2 B 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Formular e responder perguntas sobre fatos da história 

narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. 

https://www.youtube.com/watch?v=8cUzHftNbek


    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:18/10/2021 SEMANA: 31 

PROFESSOR: Benilda, Eliane, Katia e Marisa  TURMA: 
Berçário 2 C 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:(EI02EF08) Manipular textos e participar de situações 
de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias 
de aventuras, tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias etc.) 

 

                                                       

            

Link da Atividade: https://youtu.be/UHFlkMD6XzI - A cesta de Dona Maricota 

(Animação). 

 

Atividade: Lista de alimentos da história: "A cesta de Dona Maricota”.  

Usamos isso em sala de aula, para uma organização. 

 

Recursos: Internet, celular, Papel Kraft ou folha de papel, caneta ou lápis. 

 

Estratégia:  

O adulto deverá assistir junto com a criança o vídeo da história: “A cesta da 
Dona Maricota” e após realizar uma lista de alimentos, junto com a criança 
utilizando uma folha de papel e caneta, para registrar todas as frutas, legumes 
e verduras que haviam na cesta da dona Maricota, colocando um nome 
embaixo do outro. Aproveite esse momento e fale para a criança da 
importância desses alimentos que são fontes de vitaminas muito importantes 
para a nossa saúde, e que todas as pessoas necessitam dessas vitaminas. 
Compartilhe no grupo da sala, fotos ou vídeos. 
 
Curiosidade sobre esta atividade: 
 

A Espanha é o principal produtor de frutas e hortaliças do continente europeu, 

assim como no Brasil, existe uma grande diversidade de frutas, legumes e 

verduras. A proposta da atividade é trabalhar a socialização, desenvolver a 

oralidade e propiciar momentos de reflexão na criança. 

  

 

    

https://youtu.be/UHFlkMD6XzI

