
Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos. 

Cristal – RS – 2019. Cel. (51) 997854570 

Lema: “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda                                          

quandofor velho, não se desviará dele.”  Pv.22.6 

 

PROFESSORA: Renata dos Santos Griszewski – 14º semana 

TURMA PRÉ 2 – C - Tarde 

DATA: 06/7/2020 À 10/7/2020 

 

PLANO DE AULA: 

 

ATIVIDADE 1: 

 Assistir a história “A CESTA DA DONA MARICOTA”; 

 A Professora vai colocar a história no grupo. 

 

 

ATIVIDADE 2: 

 Vamos confeccionar a cesta da Dona Maricota e colocar nela as frutas e 

legumes que ela comprou na feira? 

 Você vai identificar o nome de cada uma das frutas e legumes; 

 

 



 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: A cesta pode ser confeccionada com pratinho de bolo de papelão ou 

ser recortada em folha de ofício ou papel colorido e colado um papelão atrás para ficar 

mais firme. 



 

 ABAIXO SEGUE O MODELO DA CESTA FEITA COM PRATINHO DE BOLO; 

 

 

 Depois desenhe numa folha de ofício e pinte usando a sua imaginação e 

criatividade as frutas e legumes que Dona Maricota comprou na feira e cole na 

cesta; 

 Diga para a Prof., quantas frutas e legumes Dona Maricota trouxe da feira na 

cesta; 

 

 Faça um vídeo ou áudio, contando para a Prof. o que tem na cesta da 

Dona Maricota e qual a quantidade de frutas e legumes e tire foto da 

cesta que você fez para mostrar para a Prof. 

 

ATIVIDADE 3: 

 Conte para a Professora: 

 

 Quais são as frutas que você gosta de comer? 

 E as verduras? 

 Qual a sua comida preferida? 

 E bebida? 

 

 A Prof. vai adorar saber o que você gosta de comer e beber; 

 

 



ATIVIDADE 4: 

 

Vamos comer uma fruta? 

 

 

 

 Você vai escolher a fruta que você quer comer, vai descascar (se não tiver que 

descascar com faca) e saborear; 

 A mamãe ou alguém da família vai estimular a criança a sentir bem o sabor da 

fruta, e depois vai fazer perguntas como: 

 

 A fruta é gostosa? 

 Ela é doce ou não? 

 Ela tem cheiro? 

 Se tem; O cheirinho dela é  bom? 

 

OBSERVAÇÃO: Mamãe, as perguntas não precisam ser somente essas, podem ser 

outras e mais. 

 Faça um vídeo ou tire fotos e mande para a Professora e os coleguinhas 

verem o que você gosta de comer. 

 

 

 

 



ATIVIDADE 5: 

Hora de brincar: 

   

 Como é bom brincar livremente; 

 Agora, você vai escolher uma brincadeira que você adora brincar na sua 

casinha e vai se divertir brincando; 

 Faça um vídeo ou tire fotos e mande para a Professora e os coleguinhas 

verem do que você gosta de brincar. 

 

Grande Abraço e muitos beijinhos da Profª. 

Estou com saudade! 

Com Carinho! 

Profª Renata 


