
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 31 

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria do Carmo, 
Maria de Lourdes, Claudia, Cristiana Eliane, Milene e 
Sarah 

Data: 18/10/2021 
 

Turma: Maternal 
A e Maternal B 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 

TEMÁTICA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 

 

Desenvolvimento da atividade: A criança irá assistir a história comida boa em seguida conversarão 
sobre os alimentos e sobre a importância da alimentação saudável para a saúde, mostrando diversos 
alimentos saudáveis que tiverem em casa como frutas legumes e verduras. Argumentar que a todo o 
momento nosso corpo precisa de energia para andar, correr, falar, estudar até mesmo para dormir. Em 
seguida levantarão as seguintes questões: 

 Por que temos que comer? 
 A criança gosta de comer frutas? Qual a sua fruta preferida? 
 O que criança mais gosta de comer: verduras ou legumes? 
 Como uma alimentação pode ser saudável? 
 O que é preciso comer para ficar saudável? 
 O que a criança gosta de comer? 

Segue link: https://www.youtube.com/watch?v=Hk0_eg4tO_E&t=135s 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hk0_eg4tO_E&t=135s


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 31 

Professores: Carolina Q, Reinaldo, Silvia, Gilmar, 
Dinair, Caroline F, Eliana, Ilma e Dinair 

Data: 18/10/2021 
 

Turma: Maternal 
C e Maternal D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESPAÇOS, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

 

TEMÁTICA: SEMANA DA ALIMENTAÇÃO 

Um cardápio equilibrado traz diversos benefícios, tanto para o aspecto físico quanto para o 

mental. 

 

Desenvolvimento da atividade: Dialogar com a criança sobre a importância da alimentação 

saudável e seus benefícios. Desenvolver a atividade, separando alguns recortes de alimentos 

saudáveis, oriente a criança montar um prato com figuras que representem uma refeição 

completa. Materiais: Revista; Panfletos; Tesoura; e Prato. Acompanhe uma música bem divertida 

sobre alimentação!  

 

Segue link: https://www.youtube.com/watch?v=dK6gbNcRyY0&list=LL&index=4 – ALIMENTAÇÃO 

 
 

  
 

 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=dK6gbNcRyY0&list=LL&index=4

