
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 ORGANIZANDO A REFEIÇÃO 

 

 Você sabia que permitir que a criança ajude a organizar as refeições 

desenvolve nela a autonomia? Pois é, pensando nisso e em um possível retorno as aulas presenciais 

preparamos essa atividade para trabalhar essa habilidade, que será tão importante para esse novo 

normal que iremos viver.  A rotina traz uma certa organização para a criança e ajuda evitar momentos 

de estresse. Não esqueça que imprevistos acontecem, e tudo que envolve criança precisa de 

paciência e calma.  

 Organize os itens que a crianças sempre usa em casa no momento da alimentação de um 

jeito diferente para que elas passem a ajudar na organização do espaço para comer. Disponibilize os 

itens sobre uma mesa na altura delas, para que elas possam pegá-los e organizá-los para o momento 

da refeição. 

Materiais necessários: 

• Pratos;                                      

• Talheres; 

• Copos; 

• Guardanapos; 

• Recipientes.

 É importante que se ensine a criança a higienização antes das refeições, lavando bem as 

mãos e usando o álcool em gel, reforce que na escola esse será o único momento que poderão tirar 

a máscara.Registre esse momento através de fotos ou vídeos, estamos aguardando. 
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Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: CUIDANDO DO PRÓPRIO CORPO 

 

Aprender a cuidar do seu próprio corpo é um importante 

conquista para as crianças pequenas. O autocuidado é um 

ensinamento de extrema importância, zelar, cuidar do próprio corpo, ajuda a desenvolver a 

autonomia nas crianças. 

 A atividade proposta de hoje é após a criança tomar banho com ajuda do adulto. O 

responsável dê um pente ou escova e um creme corporal. Peça para criança se olhar no 

espelho e tentar pentear o próprio cabelo e coloque um pouco de creme nas mãos da criança 

e peça para ela passar nos braços e nas pernas sempre com a orientação do adulto, caso 

queira também, após esse cuidado, oriente a criança a escovar os dentes, sempre olhando 

no espelho.  Converse com a criança sobre todos esses cuidados que devemos ter com o 

nosso corpo (Higiene e Hidratação) e se possível, nos envie fotos e registro dessa atividade 

ou nos mande um áudio ou comentário nos falando como foi!!! 
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