
 

  

 

A importância da alimentação saudável começa desde a infância, 
lembrando que até os seis meses de vida o bebê deve apenas 
amamentar-se de leite materno, hoje vamos contar uma história 
onde os animais da floresta descobrem o segredo do sabor das 
frutas e que não é só banana que o macaco gosta de comer. Você 
pode aproveitar o período de isolamento social para ensinar o seu 
filho sobre os alimentos, e a melhor maneira é fazer isso de forma 
leve, lúdica e divertida. 
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 Atividade: escolhemos 
uma bela história para 
apresentar algumas 
frutas ao bebê, agora e 
só escolher um local 
aconchegante da casa e 

colocar a historinha, ele vai se encantar. 
Utilizaremos os contos infantis para estimular a 
criatividade e a imaginação da criança. 

LINK: https://youtu.be/5TvptZfzmrQ 
descobrindo o sabor das frutas 

Recurso: aparelho de mídia 
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23 de agosto – Segunda-feira 
Vamos participar: Essa semana vamos falar 
sobre a importância de ter hábitos alimentares 
saudáveis; essas atitudes devem ser colocadas 

no cardápio das 
crianças desde a 
mais tenra idade e 
assim com o passar 
dos anos deve ser 
mantida para que a 
criança tenha um 

bom 
desenvolvimento com uma dieta bem nutritiva. 



 

ATIVIDADE:  O adulto organizará o espaço 

para a criança escutar o vídeo: Ana e as 
frutas, e ao assistir junto com a criança, o 
adulto deve repetir os nomes das frutas para 
ele (a) estimulando o conhecimento das 
frutas, apropriando-se dos nomes para 
melhor identificação de cada uma, ampliando 
o vocabulário e as reconhecendo. 

SEGUE O LINK: https://youtu.be/G0sv4cZ1ClA 

RECURSOS:  Aparelhos de mídia (celular, 

Notebook ou tablet). 

https://youtu.be/G0sv4cZ1ClA

