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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 20/04/2021 (Terça-feira) 

Título da Atividade 02: Qual sabor no seu prato? 

 

Objetivos específicos: 

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

compreender (EI02EO04); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

A alimentação passa por fases de experimentação com o toque, o cheiro e por fim o 

sabor dos alimentos é neste momento que percebemos que o paladar é um importante 

sentido do corpo humano que nos permite perceber e reconhecer os sabores, além de 

sentir as texturas dos alimentos ingeridos. Com intuito de dar continuidade a temática 

dos Sentidos e propiciar momentos de observação e construção de novas aprendizagens 

através da degustação, a atividade de hoje foi planejada.  

Inicialmente converse com a criança sobre o paladar explicando que é através da boca 

que provamos e sentimos os sabores dos alimentos. Após, em algum momento da sua 

rotina de refeições seja no café da manhã, almoço, jantar ou no momento de tomar um 

suco ou comer uma fruta, permita que a criança escolha e deguste os alimentos. Ao 

provar peça para identificar o sabor azedo, doce, salgado ou amargo, caso a criança não 

consiga se expressar ajude-a na identificação, pois este momento é uma oportunidade 

importante para o pequeno aprender texturas, aromas, cores, cheiros e gostos dos 

alimentos.  
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Materiais: 

- Alimentos de acordo com a refeição da criança. 

 

Sugestões para as famílias: 

Organize um espaço onde a criança seja instigada a interagir e compreender o que lhe 

está sendo passado ou mostrado e dê liberdade para expressar seus desejos, 

necessidades e opiniões. 

 

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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