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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 29/09/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 13: Prazer, legumes e verduras!  

 

Objetivos específicos: 

● Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, 

fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.) (EI01EF08); 

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

temperatura) (EI01ET01). 

 

Proposta pedagógica: 

Para crescer com saúde o corpo precisa de doses altas de alimentos energéticos, como 

carboidratos, e construtores, como proteínas. Mas, também é necessário consumir 

também os reguladores (legumes e verduras), que auxiliam as atividades celulares e 

regulam todo o metabolismo fisiológico.  

Tendo isso em mente, chegou a hora de apresentar alguns amiguinhos da alimentação 

para as crianças.  

 

Materiais: 

- História sugerida em vídeo pela professora, disponível no grupo de WhatsApp; 

- Verduras e legumes que tenha em casa. 

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável por acompanhar a proposta pedagógica, deverá inicialmente 

propor para a criança que assistam juntos o vídeo gravado pela professora. Em seguida, 

separe algum legume ou verdura que tenha em casa, higienizando-os conforme as 

necessidades de cada um, bem como as mãos de cada pessoa que irá participar do 

momento de apresentação. 
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Feito isso, reconte uma breve história para o pequeno, permitindo que sinta a textura e 

formato, utilizando os legumes e verduras separados anteriormente.  

Faça a atividade sugerida com muito cuidado, para que assim possa reaproveitar os 

alimentos utilizados. Não os desperdicem!  

 

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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