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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/10/2021 SEMANA: 31 

PROFESSOR: DIRCE, JULIANA, LUCIA, CAROLINE TURMA: 
MATERNAL A 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura  
no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.  

PROJETO: VOLTA AO MUNDO - CONTINENTE EUROPEU - ITÁLIA  

 

Atividade: Degustar a pizza de frutas. 

 

Recurso: smartv, celular, notebook, melancia e frutas disponíveis em casa.  

Estratégia: 

 Com o nosso Projeto Volta ao Mundo visitando a Itália não poderíamos deixar 

de degustar uma deliciosa pizza, no entanto não podemos descuidar da nossa 

alimentação e nos lembrarmos que devemos ingerir sempre alimentos 

saudáveis, por isso o adulto responsável juntamente com a criança irão fazer 

uma deliciosa pizza de melancia e frutas  Peça para a criança ajudar a separar 

e higienizar as frutas, conversando com ela e explicando que a pizza é uma 

alimento que veio da Itália, é muito apreciado no Brasil e vamos fazer uma pizza 

diferente utilizando frutas, depois corte a melancia em formato de pizza e decore 

com pedaços de frutas. Fica uma delícia!!! Buon appetito ( bom apetite em 

italiano) 

 Gravem um vídeo e poste no grupo da sala para que possamos analisar a 

aprendizagem da criança ao desenvolver esta atividade. 

            

 Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade é oferecer para a criança de maneira lúdica o 

conhecimento sobre uma culinária que embora tenha vindo da Itália e muito 

apreciada no brasil 

 

 



 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/10/2021 SEMANA: 31 

PROFESSOR: JACQUELINE, MARCELY, MERIVANIA e RAQUEL TURMA: 
MATERNAL B 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Formular e responder perguntas sobre fatos da 

história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. 

 

  

 

Atividade: Que fruta é essa? 

Recurso: Smart tv, celular, computador, tecido e frutas 

 

Estratégia: O responsável irá convidar a criança para senta- se a mesa para 

adivinhar que fruta é, disponha várias frutas na frente dela, depois vende os 

olhinhos com um tecido, direcione a mão da criança até a fruta e pergunte que 

fruta é essa? Pode deixar a criança cheirar, apertar, sentir a textura e depois 

falar o nome da fruta, se quiser pode provar a fruta, boa diversão.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: Essa brincadeira é muito divertida, ajuda a 

criança aumentar o vocabulário, associar palavras e ideias, utilizar diferentes 

estratégias para resolver situações, estimula o cognitivo que contribui para a 

aprendizagem.   

 

 

 

 


