
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  
 ATIVIDADE: CESTA DOS TESOUROS. 

Ofereça a criança uma cesta com frutas, legumes 

e verduras. Ofereça-os aos pares (ex. 2 cenouras,2 limões etc.) o que tiver em 

casa, antes de oferecer o alimento para a criança manipular não esqueça de higienizá-los. A 

ideia é que, por meio de explorações, os bebês possam exercitar os sentidos e desenvolver 

conceitos brincando. Com a manipulação dos alimentos, os bebês podem classificar, seriar 

e comparar formas, cores, cheiros, gostos, texturas, temperatura, etc. 

Lembre-se de priorizar as frutas, os legumes e as 

verduras da estação da sua região e verifique se estão 

autorizados na dieta do bebê. 

Permaneça ao lado do bebê, mas sem interferir, 

somente em casos de riscos ou se for solicitado para que o 

bebê possa explorar. 

Não se esqueça de tirar fotos ou fazer vídeo da atividade e 

compartilhar conosco no 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO:  
 

  DATA: 20/10/2021                       SEMANA 31 

PROFESSORAS: ANDRÉA, ANTONIA, IARA, JANAÍNA, SILVANA, ZILMARA TURMA: B 1 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: CARIMBO NATURAL 

De forma lúdica e divertida, podemos incentivar os pequenos no interesse em 

adquirir bons hábitos alimentares. Promovendo momentos onde a criança explore os 

alimentos descobrindo cores, formas e texturas. Sendo assim, o objetivo desta atividade é 

desenvolver a imaginação livre e estimular a coordenação motora da criança. 

Após, o adulto apresentar para a criança os alimentos como: frutas, verduras e legumes. 

Peça para a criança manipular sentindo a forma e identificando a cor. Diga para a criança 

escolher um desses alimentos para carimbar. O adulto irá cortar o alimento e pedir para que 

a criança passe na tinta e carimbe. Deixe que ela faça essa brincadeira explorando o 

alimento livremente. 

Materiais: alimentos e tintas. 

 Registre esse momento e compartilhe conosco no grupo de devolutivas.  
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DATA: 20/10/2021 SEMANA: 31 

PROFESSORES: Adelaide Simone, Elaine, Elma, Elisabete, Fabiana e 
Vanderlânia. 

TURMA: B1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: traços, cores, sons e formas 


