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                Atividades Pedagógicas em Casa 

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 09/06/2020 

Título da Atividade: Higienizando os alimentos  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

* Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03).  

*Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) 

na interação com o mundo físico(EI01ET02);  

*Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura (EI01ET01);   

Os cuidados com a higiene na manipulação de alimentos são fundamentais para controlar 

a contaminação, evitando a formação de bactérias e problemas de intoxicação e doenças 

relacionadas ao consumo dos alimentos. 

 

Resumo 
Nesta proposta a criança incialmente irá conhecer dois ou mais alimentos, sendo 

estimulada a manuseá-los. Em seguida irá realizar a higienização, com o adulto mediador 

explicando o porquê deste procedimento.  

 

Materiais: 

● Bacia com água (se estiver frio a água pode ser morna); 
● Dois ou mais vegetais.  

 

Espaço:  
Como esta atividade se trata de uma preparação alimentícia, recomendo que ela seja 

realizada na cozinha, favorecendo a associação com os horários de alimentação.  

 

Tempo sugerido:   

30 minutos.  

 

Registro de atividades:  
Registre em fotografias e ou vídeos, em seguida, envie para o grupo de WhatsApp de 

comunicação neste período de suspensão de aulas. Este material servirá para a garantia 

do acompanhamento pedagógico. 
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Observe atentamente:  
Como está atividade envolve água, atente-se de que a criança não irá colocar a cabeça na 

bacia, para que não ocorra afogamento.  

 

O que fazer durante:  
Apresentar dois ou mais vegetais para a criança, inicialmente para ela conhecer, 

permitindo a exploração. Em seguida oferecer uma bacia com água, assim o adulto 

mediador irá mostrar como tem que tem de ser feita a higienização explicando e a 

importância deste processo.   

Durante a preparação dos alimentos, deixe a criança próxima à cozinha para que ela possa 

sentir o cheiro da comida sendo preparada e assim aumentar ainda mais o apetite, 

enquanto isso coloque uma música que fala sobre os vegetais, ofereça os alimentos 

prontos para ela realizar a degustação, fazendo associação com o que ela manuseou 

anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC:  http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

Sugestão de música para cantar enquanto o alimento estiver sendo preparado, “Verde eu 

te quero verde”  da Aline Barros: https://www.youtube.com/watch?v=DeIco5Oy-SU 
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