
 

                                                                                

 

 

      

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: VÍDEO COMER É BOM 

 

 Durante a semana desenvolveremos atividades que enfatizem as 

preferências das crianças, como: comida preferida, brinquedos e brincadeiras, passeio, 

pessoas especiais e vídeos ou canções que mais lhe agradam. Identificar os próprios gostos 

e preferências, faz com que a criança se reconheça como um indivíduo único e especial, 

além de proporcionar momentos de descobertas e experiências em que tenham a liberdade 

de se expressar. 

Em um lugar confortável em sua casa, assista junto com a criança o vídeo que 

estimula a alimentação. Incentive-a sempre a degustar frutas e legumes, mas não 

obrigando, para que comer seja sempre um momento prazeroso. Respeite sempre 

as preferências da criança, mostrando aos poucos porque é bom comer alimentos 

nutritivos. Não esqueça de compartilhar conosco este momento por meio de foto 

ou vídeo e nos enviar, queremos vê-la comendo o alimento preferido dela. 

 Se a criança tiver alguma 

dificuldade para realizar a atividade, 

pedimos que os responsáveis auxiliem, 

fazendo com que ela se sinta estimulada. 

Boa atividade. 

Link do vídeo: 

https://youtu.be/rs2XlVOvfKA 
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Estratégia de Aprendizagem: 

         ATIVIDADE: A COR DO AMOR 

Nesta semana estaremos trabalhando as preferências das crianças. 

Identificar os próprios gostos, faz com que a criança se reconheça 

como um indivíduo único e especial, além de proporcionar momentos de 

descobertas e experiências. 

 Sendo assim, a proposta para a atividade é oferecer e apresentar a história: “Qual é a Cor 

do Amor”? No vídeo da história é apresentado as cores às crianças de maneira 

divertida. O verde da grama, o azul do céu, o amarelo do sol são algumas pistas 

para que o elefantinho faça a sua descoberta e encontre a resposta à sua indagação. 

A proposta será apresentar o vídeo para ela, incentivando-a a falar cada cor. Depois 

pergunte para ela qual é a sua cor preferida.  Grave um vídeo curtinho com ela 

falando ou mostrando a sua cor do amor preferida e envie no grupo. Vamos amar saber!!! 

                   Link da História: https://youtu.be/9hBwEejBnVA 
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