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Minhas escolhas são especiais. 

A habilidade de expressar preferências de maneiras distintas está diretamente ligada ao 

desenvolvimento da autonomia e construção da própria identidade, pensando nisso, a 

alimentação deve ser englobada neste aspecto. Na creche temos um lindo ambiente onde 

as crianças podem se alimentar, bem como, pessoas que desempenham as funções de 

nutricionista e cozinheira, que dedicam tempo e todo cuidado a compartilhar 

conhecimentos e auxiliar no processo de desenvolvimento das crianças.  

Nesta atividade, vamos praticar os aprendizados que tiveram a colaboração destas 

profissionais que fazem parte do cotidiano da creche, quando as crianças terão a 

oportunidade de expressar e criar com a imagem de suas preferências em relação à 

alimentação. 

Conte à criança em uma conversa que a tia Camila (cozinheira) e a tia Regiane 

(nutricionista) estão sentindo falta de auxiliá-los durante os momentos de alimentação e 

de preparar algumas comidinhas gostosas, questione se ela se lembra destas 

profissionais. 

Posteriormente pergunte o que a criança gosta de comer e proponha procurar no jornal 

de ofertas, rasgar com os dedinhos e colar em folha de papel para criar arte com suas 

escolhas. 

Ao passo que vão desenvolvendo a atividade, dê liberdade para a criança expressar suas 

preferências, demonstre entusiasmo interagindo com prontidão e participe sem fazer por 

ela, esta atitude é limitante. 

*Dica: Se na sua residência tiver alguma das escolhas em relação à alimentação, 

proponha fazer um lanchinho com seu (a) filho (a) e partilhar um momento especial. 

 

Objetivos contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC): 

(EI02CG05), (EI02EF01) e (EI02EF08). 

 

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/ 

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 

 


