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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 14/09/2020 

Título da Atividade: Avaliando os alimentos.  

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03). 

• Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores 

(livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc (EI01EF07). 

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

descobertas (EI01ET03) . 

 

Resumo: 
A Nutricionista de nossa instituição tem a função de planejar, organizar, dirigir, 

supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição. Realiza também assistência 

e educação nutricional das crianças de forma coletiva e quando necessário intervém de 

forma individual, aplicando dietas especificas para suprir a necessidade daquela criança. 

Sendo assim hoje nossa missão será realizar este trabalho, deixando a criança explorar 

panfletos de mercado e em seguida o adulto mediador irá mostrar quais são os alimentos 

saudáveis, após esta observação, essas imagens serão recortadas e coladas em uma folha 

sulfite, que ficará exposta na geladeira para que todos os membros da casa possam 

visualizar esses alimentos que são fundamentais para nossa vida.   

 

Preparação: 

Materiais: 
• Panfletos de mercado;  

• Tesoura (para uso exclusivo do adulto) 

• Cola branca; 

• Papel sulfite.  

 

Espaços: 
Como está atividade envolve colagem, sugiro que ela seja realizada em um ambiente fechado 

com pouca ventilação.  

 

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. 
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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.  

 

Observe Atentamente: 

Observe como será reação da criança ao ver o panfleto a sua diposição? Será que a criança 

irá olhar as imagens com calma e atenção? Ou será que ela irá logo querer rasgar as olhas?  

 

O que fazer durante? 

Apresente o panfleto para a criança, incentivando o manuseio e a observação, em seguida, 

chame a atenção dela para os alimentos que são saudáveis, como frutas, legumes, leite, 

carnes, entre outros.  

Em seguida, escreva em cima de uma folha em branco: “Alimentos Saudáveis”, recorte e 

cole as imagens que foram apresentadas para a criança. Quando está folha já estiver pronta 

exponha ela na geladeira para que todos da casa possam ver e ser incentivados a se alimentar 

de forma saudável.   

 

  

 

 

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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