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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 17/09/2020 

Título da Atividade: Conhecendo os alimentos cultivados na horta.  

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

brincadeira e descanso (EI01EO05); 

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

temperatura) (EI01ET01); 

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

descobertas (EI01ET03). 

 

Resumo: 

Nosso jardineiro além de ter a função de cuidar do nosso jardim, ainda cultiva uma linda e 

saborosa horta, onde produz uma grande variedade de legumes e verduras, que contribuem para 

que as crianças tenham uma alimentação saudável e nutritiva.  

Por isso hoje nossos pequenos irão conhecer alguns desses alimentos, manuseando-os e em 

seguida saboreando-os.  

 

Preparação: 

Materiais: 
• Elementos cultivados na horta. 

 

Espaços: 
Para esta atividade aconselho que ela aconteça em dois ambientes, o primeiro em que a criança 

irá conhecer o alimento, sugiro que ele aconteça no quintal para que a criança fique mais 

próxima a natureza e de onde ele reproduzido.  

Como no segundo momento da atividade será a parte da degustação, remendo que ela aconteça 

onde a criança está acostumada a realizar suas refeições.  

 

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: 

Será que a criança apresentará receio ao chegar perto dos alimentos oferecidos? Ou será que 

ela ja irá querer pegar e explorar levando-o até a boca? 

Observe também como será o interesse dela no momnto da experimentação. 

 

O que fazer durante? 

Atenção: Antes de iniciar a atividade com o bebê, não se esqueça de higienizar os alimentos. 

Esta atividade irá acontecer em duas partes.  

A primeira, será a apresentação dos alimentos, por isso é de suma importância que a 

exploração seja incentivada, podem ser disponibilizados para os pequenos tudo o que for 

cultivando em horta, como: verduras, hortaliças, legumes, entre outros.  

A segunda parte, será a degustação, onde é fundamental que as mãos da criança sejam 

higienizadas, para que assim ela possa comer, levando os alimentos até a boca sem restrições.  

Dica: Quando for preparar esses alimentos corte-os em pedaços maiores possibilitando que a 

criança pegue com as mãos.   

 

 

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/ 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
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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 

 


