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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II - A 

Título da Atividade: A nutricionista e toda comida boa!                 Data: 15/09/2020 

  

Resumo:  

A nutricionista da nossa creche, além de organizar e supervisionar as execuções 

alimentares, presta assistência dietética e promove ações de educação alimentar e 

nutricional para as nossas crianças.  

Uma alimentação saudável de forma geral, é uma alimentação variada, colorida, 

saborosa e segura que contém todos os nutrientes essenciais para promover uma 

qualidade de vida adequada. 

Que tal agora confeccionarmos um microfone e cantarmos a música “Toda Comida 

Boa” antes das refeições para a nossa nutricionista?  

 

 
 

A interação da família com a criança é muito importante para o desenvolvimento 

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI02EO04); (EI02CG05) e 

(EI02TS03). 

 

Materiais:  

● Rolinho de papel higiênico; 

● Tampinha de amaciante; 

● Tinta guache; 
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● Fita adesiva; 

● Música “Toda Comida Boa” - Palavra Cantada. 

 

Execução:  

Antes de iniciar a atividade proposta, prepare os materiais antecipadamente. Realize 

uma conversa com a criança sobre a função da nutricionista na nossa instituição e fale 

também sobre a alimentação saudável que todos nós devemos ter. 

 

O que fazer durante?  

● Convide a criança para confeccionarem um microfone para cantar a canção “toda 

Comida Boa” – Palavra Cantada; 

● Disponibilize o rolinho de papel higiênico e tinta guache para a criança pintar com o 

próprio dedinho; 

● Depois de secar, prenda uma tampinha de amaciante com fita adesiva em um dos 

lados no rolinho de papel; 

● Em seguida, coloque a canção proposta e incentive a criança a cantar a canção com o 

microfone. 

 

Observação: Caso a família não tenha tampinha de amaciante, o material poderá ser 

substituído por papel alumínio ou folhas de jornal. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas.  

 

Links importantes: 

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. 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
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Música disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3-NibWZcW1U. 

 
 

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 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3-NibWZcW1U

