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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 11/02/2021 (quinta-feira) 

Título da Atividade 04: O que eu gosto de comer? 

 

Objetivos específicos:  

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

temperatura). (EI01ET01);  

 Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e 

aparência. (EI03CG04); 

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação.(EI03EO03). 

 

Proposta pedagógica: 

Os momentos de alimentação na Educação Infantil são fundamentais para o 

crescimento, desenvolvimento, bem-estar e aprendizagem das crianças. Café da manhã, 

almoço, janta ou a hora de tomar um suco ou comer uma fruta são oportunidades para 

os pequenos aprenderem texturas, aromas, cores, cheiros e gostos dos alimentos.  

Nesta atividade a criança irá escolher seu alimento favorito como bolacha, biscoito, 

suco e salgadinho e em seguida guarda a embalagem no baú de memória.  

Materiais:  

Deixa a criança escolhe um alimento de preferência, você pode também trabalhar os 

sentidos do olfato e tato, deixe a criança sentir o cheiro do alimento. 

 

Sugestões para as famílias: 
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1. Converse com a criança perguntado qual o seu alimento favorito. 

2. Convide-a para sentir o cheiro, tocar, sentir a temperatura, observar as cores 

texturas do alimento. 

3. Deixe a criança comer e saborear o alimento sozinha. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

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

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil.  

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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