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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 15/10/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 06: Uma salada com as frutinhas do pomar. 

 

 

Objetivos específicos: 

● Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos balbucios, palavras 

(EI01EO04); 

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

higiene, brincadeira e descanso (EI01EO05). 

 

Proposta pedagógica: 

Depois de conhecermos um pouquinho sobre de onde vêm as frutas, alimentos muito 

importantes para nossa saúde, hoje vamos nos alimentar da forma mais gostosa e 

saudável, através de uma saladinha de frutas. Preparados? 

 

Materiais: 

- Qualquer tipo de fruta que a família tenha acesso em casa; 

- Itens de cozinha para o manuseio infantil. 

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável pela proposta pedagógica deverá convidar o pequeno para uma 

preparação de salada de frutas. Inicie separando os alimentos de casa, higienizando-os 

bem para que a criança possa manuseá-los. Após o período de exploração, convide-a 

para que juntos, vocês descasquem as frutas, uma a uma, iniciando o primeiro processo 

de modificação. Pique cada fruta e coloque-as em um potinho, destacando a 

transformação das frutas sem casca em frutas picadas. Ao misturá-las, sirva a salada de 
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frutas, para que juntos experimentem esse novo visual de tudo misturado, o sabor, a 

textura, manipulando e descobrindo novas possibilidades. 

Durante o processo de preparação, nomeie as frutas e suas cores. 

 

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/bercario-ii-a-e-b-2021. 

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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