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NOME DO ALUNO_________________________________________________________ TURMA______

ÁREA: Ciências da Natureza Eixo- SER HUMANO, SAÚDE E QUALIDADE
DE VIDA

CONTEÚDO: Alimentação; hábitos alimentares, higiene dos alimentos, origem dos
alimentos, preparo dos alimentos.

OBJETIVO: Compreender a importância dos cuidados com a saúde e a qualidade de
vida a partir da necessidade da higiene pessoal e coletiva e do conhecimento do corpo

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Diga a criança que para termos uma boa saúde é necessária que comamos alimentos
nutritivos e saudáveis, pois eles dão energia para o nosso corpo e nos deixam fortes.

Explique que devemos comer frutas, legumes, verduras, cereais (arroz, feijão, milho)
leite e carne, porque esses alimentos são ricos em nutrientes e importante para nossa
saúde. As frutas geralmente, são comidas cruas, por isso devem ser muito bem lavadas.

Legumes como a batata, a beterraba, a mandioca, o chuchu, a abóbora e a batata-doce
precisam ser cozidas para serem consumidos. Com as verduras podemos fazer vários
tipos de saladas. São folhas de certas plantas, como alface, couve, espinafre.

Lembre-se não devemos desperdiçar alimentos.

Agora apresente alguns alimentos que você tem em casa para a criança, deixe que ela
sinta o cheiro, o gosto e explore as várias textura que possuem os alimentos e diga se
são lisos, ásperos, enrugados



Observe as figuras abaixo, ajude a criança a recortar o nome e colar no lugar indicado,
antes leia o nome pausadamente para a criança.

_____________________________ ____________________________

______________________________ _________________________

___________________________ ___________________________

TOMATE BANANA ALFACE
UVA CENOURA MAÇÃ



ÁREA: MÚSICA EIXO: SOM EMÚSICA

OBJETIVO: Explorar e conhecer diferentes fontes sonoras, elementos do som e da
música para desenvolver funções psíquicas, em especial, a percepção auditiva e obter
noções básicas sobre os códigos musicais.

CONTEÚDO: Fontes sonoras: Corpo- elementos da natureza – elementos do cotidiano
– elementos do cotidiano – brinquedos sonoros – instrumentos musicais.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: MÚSICA ‘Que que tem na sopa do neném”

Acesse ao link abaixo para ouvir e aprender a música

https://www.youtube.com/watch?v=LwX6FNc0NZE

Acompanhe a música usando toquinhos de madeira ou colher de pau.

Agora separe alguns alimentos que aparece na música e prepare uma sopa bem gostosa
para todos da família.

ÁREA: ARTES VISUAIS EIXO: MATERIALIDADE

OBJETIVO: Experimentar, explorar e se apropriar de diferentes suportes –
tradicionais e alternativos – na realização de trabalhos expressivos.

CONTEÚDO: Recorte e colagem

https://www.youtube.com/watch?v=LwX6FNc0NZE


DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: RECORTE E COLAGEM

Peça a criança que observe as obras de arte abaixo e responda dentro do seu
entendimento o que foi pintado nos quadros. Você pode usar a internet para pesquisar
as pinturas.

Essa pintura se chama TROPICAL e é da artista Anita Malfatti

Essa pintura se chama Maçãs e Laranjas e é do artista Paul Cézanne

Essa pintura se chama O Vendedor de Frutas e é da artista Tarsila do Amaral



Agora vocês vão recortar de panfletos, jornais e revistas figuras de frutas e legumes e
montar a propria obra de arte.

ÁREA:LÍNGUA PORTUGUESA EIXO:LEITURA

OBJETIVO: Garantir a aquisição do sistema de escrita como conhecimento
historicamente acumulado, fruição e entretenimento.

Conteúdo: Função social da leitura como forma de comunicação e como apropriação
da cultura historicamente acumulada.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:

O responsável vai ajudar a criança encontrar no texto alguns alimentos e circular.

Circule no texto o que são alimentos.

Entre na internet para aprender a musiquinha.






