
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

DEGUSTAÇÃO DE FRUTA  

 

 Provar e identificar os diferentes sabores são um estímulo aos sentidos, 

ajudando no desenvolvimento cognitivo, linguístico, social e emocional das crianças. 

Para esta atividade vamos organizar um lugar tranquilo e aconchegante e degustar 

uma deliciosa frutinha amassadinha. Pode ser aquela fruta que seu bebê mais gosta.  

Não se esqueça de registrar esse momento e nos enviar no grupo do WhatsApp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 16/03/2021 SEMANA: 3 

PROFESSORES: Adriana, Andrea, Antônia, Elisangela, Esmeralda, Iara, 
Silvana, Silmara 

TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós 



 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

O PALADAR 

 A boca é a primeira fonte de prazer de uma criança, na amamentação, 

nas descobertas dos objetos, já que levam tudo a boca e na introdução de 

novos sabores. O paladar tem a função de distinguir o gosto dos alimentos e ao provar, 

passam identificar os diferentes sabores (doce, salgado, azedo e amargo), e tendem a 

aceitar ou rejeitar aquilo que não agrada. 

 Aproveite esse mundo de descobertas e ofereça diversos alimentos para as crianças. 

.A atividade consiste em assistir com a criança o vídeo (Querubim Toy, o sentido é  o paladar) 

e depois os responsáveis  deverão  deixar a criança degustar os diferentes sabores dos 

alimentos. Coloque um pouco de açúcar, sal, limão e café amargo em potinhos e deixe a 

criança experimentar, ela deverá colocar a pontinha do dedo no açúcar e levar a boca e 

assim sucessivamente com os outros alimentos, levando a criança a perceber as diferentes 

sensações e sabores. Aproveite o momento e converse com as crianças. 

Link do vídeo: https: //www.youtube.com/watch?v=p0ru7regvSc 

 

Não se esqueçam de enviar as fotos ou vídeos 

dela fazendo a atividade no grupo 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 16/03/2021 SEMANA: 3 

PROFESSORES: Adelaide Simone, Elaine, Elisabete, Elma,  
Fabiana,Vanderlânia e Zeni 

TURMA: BIB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações  


