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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 17/09/2020  

Título da Atividade: Uma alimentação saudável! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

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

se compreender. (EI02EO04) 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02CG05) 

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

sentimentos e opiniões. (EI02EF01) 

• Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 

(EI02EF06) 

• Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e 

propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). (EI02ET01) 

 

Resumo 

Hoje daremos sequência ao tema principal, relacionado às profissões existentes em nossa 

creche, em especial àquela abordada na data de ontem, o jardineiro, dando mais ênfase às 

funções incumbidas ao Sr. Mauro! 

Conforme já mencionado na atividade anterior, o jardineiro da Instituição é responsável 

por reparar o solo, adubar a terra, regar as plantas, além dos cuidados para com nossa 

horta, colheita e manutenção de toda área verde lá existente! 
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Todas as verduras e frutas ali cultivadas/produzidas, estão destinadas a boa alimentação 

das crianças!  

É fundamental incentivar a alimentação saudável na educação infantil, e deve ser um 

hábito de grande importância para todas as famílias. 

 

Preparação 

Materiais: 

-  Alimentos saudáveis em geral. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

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. 

  

Observe atentamente: 

Na apresentação dos alimentos selecionados pelo adulto, a criança compreende o que é 

apresentado, e realiza perguntas, fica curiosa para saber mais dos alimentos? Desenvolve 

suas habilidades manuais, pegando e tocando no alimento? Expressa seus desejos e 

opiniões sobre cada um dos alimentos ali colocados. A criança utiliza a sua imaginação 

para inventar histórias diante da atividade proposta? Ela explora as semelhanças e 

diferenças entre os alimentos? 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. A proposta de atividade remota consistirá no conhecimento e descobertas de 

alimentos saudáveis pelas crianças; 



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

 
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

 

2. O adulto responsável por ministrar a atividade, deverá separar frutas, legumes 

ou verduras disponíveis em sua casa, e mostrar à criança; 

3. Deixe-a tocar, observar, analisar o alimento enquanto o adulto ressalta suas 

cores, e demais características, estimulando-a a descobrir não só a estética 

daquele alimento, como também seus benefícios. 

 

Sendo possível (de acordo com às possibilidades de cada família), após a apresentação 

e descoberta do alimento pela criança, fica a critério do adulto preparar o alimento 

selecionado para que a criança possa também o degustar! 

 

Links importantes: 

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

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

• Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44. 

 

 

 

 

 

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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