
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 31 

Professores: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 
Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de 
Lourdes, Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa 

Data: 21/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IIA e Berçário IIB 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E O NÓS 

 

TEMÁTICA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 

 

Desenvolvimento da atividade: Um adulto pegará algumas frutas e verduras (maçã, banana, 

alface, repolho, entre outros) o que tiver em casa e dará para a criança observar e manipular, 

após o adulto irá vendar os olhos da criança, dará o alimento para a mesma manipular, cheirar e 

tentar adivinhar qual alimento está em sua mão. Após tirar a venda, perguntar qual cor tem e se 

ela gosta de comer esse alimento. 

 

 
 

 

 

 

 

Observação: Não se esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando  
   como foi o momento da atividade. 

 

 

 

 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 31 

Professores: Ana Caetano, Ana Paula, Kelly, 
Rosely, Ana Clayde, Cassia, Luane, Noeli, 
Rosangela Moreira, Talita e Vanessa Aline 
 

Data: 21/10/2021 
 

Turma: Berçário 
IIC e Berçário IID 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS. 

 

TEMÁTICA: ALIMENTAÇÃO  

 

Desenvolvimento da atividade: Uma alimentação saudável na infância é o primeiro passo para 
uma vida duradora e maior bem-estar.  
Desenvolvimento da atividade: Para a realização da atividade de hoje, separe algumas frutas, 
como: banana, maçã, laranja, limão, etc., ou as frutas que tiver em casa. Chame a criança para 
conversar, mostre para ela cada fruta, perguntando o nome e a cor. Explique a importância de 
comer frutas para a saúde. Pergunte qual a fruta que a criança mais gosta. 
Depois utilizando massinha de modelar, brinque com a criança de modelar a fruta que ela mais 
gosta. 
Observação: Se não tiver massinha de modelar, use o material que tiver disponível para desenhar 
a fruta preferida da criança.  

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Observação: Não se esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando  
   como foi o momento da atividade. 

 


