
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quinta- feira, 10 de dezembro de 2020  

Título da atividade: Comer é bom demais 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos 

(EI02EO03); 

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

compreender (EI02EO04); 

- Classificar objetos, considerando determinado atributo ( tamanho, peso, cor, forma 

etc.) (EI02ET05). 

 

Resumo:  

O natal além de ser uma data religiosa, ela também nos traz diversidades em vários 

aspectos como a decoração que nos encanta, a família reunida, a entrega dos presentes e 

também uma variedade de comida gostosa não é mesmo? 

E no dia de hoje a nossa atividade será para aprendermos e saborearmos as deliciosas 

frutas dessa linda época. Sendo assim um dos responsáveis deverá se reunir com a 

criança e selecionar algumas frutas típicas de natal e apresentar para elas estimulando 

assim o tato e o paladar, após esse experimento reforce com a criança o que ela achou 

das frutas, qual ela gostou mais, gostou menos, o que ela achou das texturas etc. 

 

 

 

 

Preparação 

Materiais: 

- Frutas natalinas. (abacaxi, melancia, uva, maça etc.) 

 



Espaços:  

Sugiro que façam em um local tranquilo e espaçoso para facilitar a conversa e 

degustação das frutas. 

 

Tempo sugerido: 20 minutos 

 

Registro da atividade:  

Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie para a Tia Paula no 

nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico.   

 

Observe atentamente: 

- Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  

- Demonstrou reconhecer alguma fruta? 

- Demonstrou suas preferências e recusas durante a experimentação? 

- Soube se expressar através da linguagem oral? 

- Como reagiu com as texturas das frutas? 

 

O que fazer durante? 

- Não há necessidade de muitas frutas, caso tenha apenas uma faça com essa mesmo; 

- Separe com antecedência as frutas; 

- Reforce com a criança sobre as cores, texturas e gosto das frutas; 

- Faça uma roda de conversa com a criança. 

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

Site da Base Nacional Comum Curricular: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

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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