
 

                                                                                

 

 

      

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: ESPELHO MÁGICO- MEU PASSEIO 

PREFERIDO 

 Separe os seguintes materiais: 

• Caixa de sapato com tampa;  

• Espelho;  

• cola ou fita adesiva.  

 Em seguida, monte o espelho mágico assim como está na foto, ou use a sua 

imaginação. Após, o responsável irá convidar a criança a dar um passeio pela 

casa, quintal com a caixa. Durante o passeio, diga que dentro daquela caixa tem 

uma pessoa muito especial que gosta de passear (cite o lugar preferido dela), 

de brincar com (cite o brinquedo preferido dela), que essa pessoa é muito linda 

(pergunte quem será?), tem um coração bem grande, e que é a pessoa preferida do papai, 

da mamãe, e de muita gente legal que faz parte da sua vida. Depois de passear, agora é a 

hora de descobrir quem está pessoa que está na caixa. Peça para ela abrir e ao ver seu 

rosto refletido enfatize que é ela. 

 Se a criança tiver alguma dificuldade para 

realizar a atividade, pedimos que os responsáveis 

auxiliem fazendo com que ela se sinta estimulada. 

Registre esse momento através de foto ou vídeo e 

nos envie. 
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Estratégia de Aprendizagem: 

        ATIVIDADE: MEU ALIMENTO PREFERIDO 

 

Uma alimentação saudável é essencial em todas as fases da 

nossa vida, porém, é na infância que a criança se começa a adquirir as 

preferências, por isso, os pais devem desde cedo incentivar o hábito de 

ingerir alimentos saudáveis como frutas, legumes e verduras, que são essenciais para que 

elas cresçam com energia e saúde. Na escola a nutricionista costuma fazer um cardápio 

variado com legumes, verduras e uma fruta de sobremesa. Porém, vale ressaltar que é 

importante que o momento de alimentação para essa faixa-etária seja prazeroso, sendo 

respeitado, na medida do possível, os gostos e preferências, buscando estratégias 

criativas para apresentar novos alimentos de forma a despertar o interesse e curiosidade 

da criança para degustar.  Pensando nisso, na atividade de hoje sugerimos uma 

história que ajudará nesse processo. Na história da “Ana e as Frutas” a fruta 

preferida da menina Ana era a banana.  

 Em um ambiente tranquilo assista o vídeo da História “Ana e as Frutas”, e logo depois, 

nos envie fotos ou vídeo, com a criança nos mostrando o seu alimento preferido. 

         Link da História: https://www.youtube.com/watch?v=G0sv4cZ1ClA  
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