
 

 

 
 

 

Em geral a boa alimentação envolve amor, tempo, 
paciência, disciplina, bons alimentos, e muita calma 
na hora de alimentar os bebês, eles merecem toda a 
nossa atenção e respeito ao experimentar e aceitar 
os alimentos que eles realmente apreciam. 
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Atividade: Piquenique das frutas. Pode ser no 
meio da sala, na varanda ou quintal. Faça do 
piquenique uma grande brincadeira: forre uma 
toalha e leve os brinquedos para participar, 
como bonecas, super-heróis e dinossauros. 

Outra dica é colocar as frutas em recipientes 
coloridos, agora e só deixar a criança saborear 
as frutas, observe a reação dela, qual será sua 
fruta preferida? Não esqueça de nos contar.  

Se o seu bebê ainda não come frutas aproveite o momento 
de amamentá-lo faça carinho e converse com ele, assim 
aprenderá que o momento de alimentação é algo prazeroso. 

Recurso: toalha, brinquedos, potes coloridos, frutas 
diversas (frutas que já fazem parte da alimentação do bebê). 
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BERÇÁRIO I 

24 de agosto- Terça-feira 

Vamos explorar: Vamos deixar as 
crianças se familiarizar 
com a nomenclatura 
dos alimentos e suas 

características 
individuais como fonte 

de vitaminas ex: Laranja vitamina c.  

 

 



 

ATIVIDADE: O adulto escolherá um 

ambiente aconchegante e com 
supervisão, deixará as crianças 
manusearem os alimentos saudáveis: 

frutas, verduras 
ou legumes,   que 
tiver disponível 
em casa, em 
seguida cortar os 
alimentos para a 
criança sentir o 
aroma e deixe-a 

experimentar e explorar os alimentos e 
as propriedades de cada um, bem como 
o nome deles. Para completar essa 
atividade vamos ouvir essa canção: 
 
SEGUE O LINK: https://youtu.be/x3ZFTkfUWz4 

RECURSOS:  Aparelhos de mídia (celular, 

Notebook ou tablet), frutas, verduras ou legumes que 

estiver disponível em casa 

https://youtu.be/x3ZFTkfUWz4

