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 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 
 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (tarde)       26/07/2021 a 30/07/2021. 
 

 

TEMA: ALIMENTAÇÃO. 

Olá queridos familiares nesta semana vamos estudar sobre a importância da alimentação saudável 

para o desenvolvimento e crescimento das nossas crianças. Vamos lá? 

✓ Coloquem sempre o NOME da criança nas folhas de atividades. (se possível, em letra 

maiúscula). 

✓ Vocês também poderão registrar esse momento compartilhando as fotos no Facebook da 

escola (grupo privado de pais – Infantil III); 

✓ Caso a família precise das impressões e materiais para a realização das atividades, é possível 

ligar na escola (3236-4071) e agendar previamente a retirada desses materiais. 

 

    DICAS DA SEMANA:      

 

 

                                                        Bons Estudos!       
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (tarde)    26/07/2021 a 30/07/2021. 

 

ATIVIDADE 1:  NARRAÇÃO: A CESTA DA DONA MARICOTA. 

Assista com a criança a narração do Livro: “A Cesta de dona Maricota” da autora Tatiana Belinky. 

Com este livro vamos trabalhar os hábitos alimentares saudáveis e aprender a nomear as frutas e legumes. 

Vamos lá? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=901SNLf2GWc 

 

ATIVIDADE 2: CONHECENDO OS ALIMENTOS. 

Nesta atividade a criança irá reconhecer o nome e identificar os alimentos. Para isso, precisamos que o 

adulto separe em uma cesta, ou bacia, os mais diferentes legumes, 

frutas e verduras que tiver disponível em casa. Deixe a criança 

manipular, cheirar, reconhecer as cores e nomes. Explique que esses 

alimentos são ricos em vitaminas e nutrientes necessários para o 

nosso crescimento e para fortalecer o nosso organismo. 

 

      ATIVIDADE 3: HORA DE DESENHAR. 

Agora que já conhecemos as frutas e legumes e a sua função para o nosso corpo, é hora de representar 

esses conhecimentos através de um desenho. Em uma folha de sulfite, peça para a criança desenhar os 

alimentos da história (A cesta da dona Maricota). Ajude-a na escolha das cores e reforce as linhas e formas 

(exemplo: se for desenhar uma maça, tomate, limão, diga que é parecido com um círculo). 

ÁREA: Língua Portuguesa       Eixo: Leitura 

OBJETIVO: Leitura como fruição e entretenimento 

CONTEÚDO: Garantir a aquisição do sistema de escrita. 

https://www.youtube.com/watch?v=901SNLf2GWc
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Abaixo, segue uma inspiração de como realizar essa atividade: 

 

 

 

Registro: Coloque o nome da criança na folha e traga para a escola ao término deste mês. Se for possível, 

deixe registrado o nome do Livro: A Cesta de dona Maricota. 
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         PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (tarde)    26/07/2021 a 30/07/2021. 

 

ATIVIDADE 1:  MÚSICA: POMAR  

       Vamos ouvir a música do Grupo Palavra Cantada: “POMAR” conforme o link disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=MaH6E7mCYmk. 

      Nesta música, a criança irá conhecer as frutas e o nome das plantas responsáveis por produzi-las. 

Abaixo deixamos a letra dessa música. No vídeo, aparecem as imagens reais das frutas e plantas. Vamos 

conhece-las? 

 

 

As verduras, legumes e frutas que são comprados em feiras e supermercados são 

cultivados, na maioria das vezes, longe de nossas casas. Para cultivar esses alimentos é 

preciso preparar a terra, plantar as sementes, adubar e regar as plantinhas para, no fim, 

colher o resultado. 

 

 

 

ÁREA: Artes     Eixo: Fazer Artístico 

OBJETIVO: Exercitar a gestualidade por meio do desenho, da pintura e da escultura. 

CONTEÚDO: Pintura utilizando frutas. 

https://www.youtube.com/watch?v=MaH6E7mCYmk
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ATIVIDADE 1: EXPERIMENTANDO FRUTAS – QUAL O SABOR? 

Na semana passada estudamos sobre os órgãos dos sentidos. A nossa língua é um órgão responsável por 

trazer sabor à nossa alimentação, pois por meio dela, podemos distinguir se os alimentos são doces, 

salgado, azedo, amargo etc. Na atividade de hoje, vamos experimentar novas frutas e descobrir o sabor 

delas. 

 

 

ATIVIDADE 2: CARIMBO COM AS FRUTAS. 

Agora, aproveitando ainda as frutas, e usando tintas guache e papel, vamos fazer uma atividade muito 

prazerosa com carimbo das frutas. Abaixo seguem algumas imagens ilustrativas de como realizar essa 

atividade. Deixem as crianças escolherem as cores e carimbarem livremente pelo papel. Elas irão descobrir 

as diferentes marcas que podem ser registradas pelas frutas. Vocês poderão utilizar limão, laranja, maçã, 

uva, pera, banana etc. 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro: Coloque o nome da criança na folha e traga para a escola ao término deste mês.  
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         PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (tarde)    26/07/2021 a 30/07/2021. 

 

ATIVIDADE 1:  MÚSICA: SOPA – PALAVRA CANTADA. 

       Vamos ouvir a música do Grupo Palavra Cantada: “SOPA” conforme link abaixo:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw 

 

          ATIVIDADE 2:  SEPARANDO OS ALIMENTOS EM FRUTAS E LEGUMES. 

        Na história “A cesta da dona Maricota” vimos como os alimentos se transformaram em compota (doce de 

frutas) e sopão. Nesta atividade vamos procurar em revistas ou folhetinhos de supermercados as frutas e 

legumes/verduras. Ajude a criança identificar esses alimentos e a recortar. Divida uma folha de papel sulfite 

ao meio, de um lado escreva: SOPA e de outro DOCE DE FRUTA/COMPOTA. Ajude a criança reconhecer 

quais alimentos pertence a cada situação.  

 

ÁREA: Matemática       Eixo: Grandezas e medidas. 

OBJETIVO: Estabelecer relações entre objetos, comparando-os de acordo com um padrão, não 

necessariamente convencional, quantificando o mundo que nos rodeia. 

CONTEÚDO: Grande e pequeno, pesado e leve, quente e frio  

https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw
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 ATIVIDADE 3:  PREPARANDO UMA SOPA. 

Com esse friozinho do nosso Inverno, uma SOPA é um alimento muito saboroso e nutritivo. Além de ser 

uma refeição rápida para preparar, ela pode trazer muitos conhecimentos para a nossa criança. Vamos 

fazer essa culinária juntos? 

Nesta atividade, vocês irão preparar uma sopa. Escolham a sopa favorita da família. Durante o processo, 

deixe a criança identificar e nomear os alimentos que irão se transformar em sopa. Conversem sobre a 

importância de cada alimento escolhido. Permita que a criança manuseie os alimentos, cheire, reconheça 

se tem casca, como é essa casca, se é uma raiz etc. Façam a contagem da quantidade de cada alimento 

utilizado.  

 

Atividades como esta, proporcionam uma rica aprendizagem para as crianças. Por meio dessas vivências 

elas vão apropriando dos conhecimentos de uma forma prazerosa e significativa. 

 

Abaixo, segue uma sugestão de Receita de uma SOPA: 

 

INGREDIENTES:  

• 2 colheres (sopa) de azeite 

• 1 cebola picada  

• 4 dentes de alho  

• 1 cenoura grande picada  

• 5 batatas picadas  

• 4 mandioquinhas picadas  

• Macarrão para sopa 

• Sal a gosto 

• Cheiro verde a gosto 

 

 

 

Registro: Registre esse momento com uma FOTO da criança realizando a atividade e envie no grupo de 

pais ou pelo messenger da escola (grupo de pais infantil III)  

 

 

 

 



8 
 

         PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (tarde)    26/07/2021 a 30/07/2021. 

 

ATIVIDADE 1:  ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E OS CUIDADOS COM OS DENTES. 

Além dos cuidados com a escovação e fio dental, os 

alimentos podem melhorar a saúde dos dentes e por isso 

devemos ter alguns cuidados!!  

Alimentos naturais são considerados amigos dos dentes, 

principalmente os que contenham fibras aparentes, como 

as frutas, pois ajuda no processo de limpeza dos dentes. 

Por outro lado, os alimentos açucarados (contem açúcar) é 

o maior vilão para a saúde bucal, pois é o principal atrativo 

das bactérias que causam as cáries.  

 

 

 

 

Alimentos ricos em cálcio e fósforo ajudam a manter o esmalte dos dentes saudável. Vale a pena 

investir também em alimentos ricos em vitamina D, que aumentam a absorção desses minerais 

consideravelmente. 

Boas fontes de cálcio são encontradas em leite e derivados, tofu, gergelim, couve, acelga, salsinha, 

folhas verde escuras, sardinhas, ovos, chia, semente de linhaça, grão de bico, etc. 

Alimentos ricos em fibras e crocantes contribuem para diminuir a placa bacteriana, agindo como 

mecanismo de limpeza natural dos dentes, como é o caso da cenoura crua, pera, pepino, etc. Trocar um 

doce por uma maçã, com propriedade adstringente, é um bom negócio para a saúde bucal! 

 

Fonte: https://lar-natural.com.br/alimentos-que-melhoram-a-saude-dos-dentes/ 

 

 

 

ÁREA: Ciências da Natureza     Eixo: Ser humano, saúde e qualidade de vida. 

OBJETIVO: Compreender a importância da saúde. 

CONTEÚDO: Alimentação saudável e os cuidados com os dentes. 

https://lar-natural.com.br/os-poderes-e-beneficios-da-linhaca/
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ATIVIDADE 2:  AMIGOS E INIMIGOS DOS DENTES. 

Utilizando as impressões da página 10, vocês irão colar os alimentos que são amigos dos dentes no 

dentinho que está feliz, e colar os alimentos inimigos dos dentes, no dentinho que está triste. Vejam abaixo 

a figura ilustrativa:  

É possível adaptar a atividade utilizando recortes de revistas e panfletos de supermercados e farmácias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro: Coloque o nome da criança na folha e traga para a escola ao término deste mês.  
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