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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 11/02/2021 (Quinta-feira) 

Título da Atividade 04: Comer é bom demais! 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-

se compreender (EI02EO04); 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

Através do paladar é possível provar e identificar os diferentes sabores, sendo estímulo 

aos sentidos e ajudando no desenvolvimento cognitivo e linguístico. Através disso, 

iremos finalizar o baú de memórias construído no início da semana, depositando e 

aprendendo com o último item. 

Vamos lá? 

Inicialmente o adulto deverá separar alguns alimentos disponíveis em casa e permitir 

que a criança escolha o seu favorito para fazer um delicioso lanche. Após esse 

momento, convide a criança para depositar no baú a embalagem do alimento escolhido. 

Obs. Caso o alimento não possua embalagem, proponha que a criança procure uma 

imagem em revistas/jornais ou que realize um desenho para guardar. 

 

Materiais: 

- Baú de memórias confeccionado anteriormente; 

- Alimento escolhido pela criança. 

 

Sugestões para as famílias: 
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Os momentos simples são marcantes na vida de uma criança, por isso, prepare um 

lanche especial em família e divirtam-se. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para 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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