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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 10/12/2020 

Título da Atividade: Frutas natalinas.  

  

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura) 

(EI01ET01); 

• Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, 

brincadeira e descanso (EI01EO05); 

• Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio 

social (EI01EO06). 

 

Resumo: 

Sempre presentes nas mesas das ceias de natal, as frutas natalinas, na forma natural ou secas, 

além de serem deliciosas, podem trazer inúmeros benefícios para a pele, o corpo, os cabelos e 

até mesmo para as unhas. Ja que nesses dias costumamos consumir grandes quantidades de 

calorias, as frutas tem uma importante missão de equilibrar estas refeições.  

Hoje nós iremos escolher uma fruta bem saborosa e apresentar para a criança explicando sua 

importancia nas festividades natalinas.  

 

Materiais: 

• Frutas do agrado da criança; 

• Equipamento para registrar o momento. 

 

Espaços:  

Organize um espaço em que a criança está acostumada a realizar suas refeições já que a 

atividade de hoje se trata de saborearmos uma deliciosa refeição.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  
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Observe Atentamente: 

Observe como será a reação da criança ao ver uma de suas frutas favoritas a sua disposição,   

será que ela irá pegá-la imediatamente ou terá que ser incentivada?   

Note também como estará o tempo de concentração dela neste dia, caso perceba  muita agitação, 

escolha outro horário para realizar a atividade.   

 

O que fazer durante?  
No lugar em que a criança está acostumada a realizar suas refeições, deixe-o previamente 

organizado, com uma toalha e com as frutas já picadas facilitando o consumo.  

Em seguida convide a criança a sentar-se à mesa, explicando como acontecem as refeições 

em noite de natal.  

Apresente o alimento para a criança ressaltando seus benefícios, em seguida incentive-a a 

comer pegando a fruta com suas mãos, para que ela possa saborear este nutritivo alimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link importante:  

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

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

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

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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