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Título da atividade: Uma experiência saborosa. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e 

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

 

Resumo: 

O novo pode gerar recusa e receio, diante desta informação a atividade de hoje prevê 

uma nova experiência pautada no contato manual e a degustação de frutas no tema 

gerador deste mês, o Natal, buscando promover a experimentação de novos sabores 

utilizando frutas, respeitando tempo das crianças, bem como suas escolhas. 

 

Preparação 

Materiais: 

As frutas utilizadas na ceia natalina (abacaxi, uva, melancia, manga, uva passa etc.), 

serão utilizadas nesta atividade, de acordo com as possibilidades da família. 

 

Espaços: 

Quaisquer ambientes, com exceção do quarto e do banheiro, podem se tornar propício à 

exploração das frutas e sua degustação. Indica-se a cozinha, porém, esteja à vontade 

para escolher o melhor ambiente entre suas possibilidades. 

 

Tempo sugerido:  

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança 

podendo ser alterado em diferentes casos. Sugerem-se 10 minutos. 

 

Registro da atividade:  

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

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

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança demonstra receio ou recusa no contato manual ou em experimentar os 

alimentos que serão oferecidos, se os reconhece e nomeia e se utiliza a linguagem oral 

com coerência para definir suas preferências. 

 

O que fazer durante?  

Disponibilize as frutas que estiverem disponíveis em casa permitindo que a criança 

manuseie e sinta seu cheiro com liberdade, caso o interesse não partir dela, estimule 

estas atitudes para que a criança explore os alimentos. Após o primeiro contato, a 

questione sobre suas preferências e ofereça as frutas para que possa degustar, buscando 

estimular a experimentação, chame a criança para lavar as frutas que precisarem de 

higienização antes da ingestão e experimente para ser exemplo. 

Caso não tenha frutas a sua disposição em casa e não possa adquirir, mostre imagens 

delas para conversar com a criança, perguntando seus nomes e se demonstra preferência 

por alguma. 

Demonstre entusiasmo e interesse em interagir com seu (a) filho (a) e experimentar os 

alimentos, o seu exemplo pode ser fator de estímulo positivo a ele (a). 

 

Links importantes: 

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

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

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

*Imagens de algumas frutas serão encaminhadas aos pais/responsáveis por meio de 

ferramenta virtual para que possam conduzir a atividade de maneira efetiva. 

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

 


