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O leite humano fornece para a criança até os seis meses 
de vida os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. 
A partir dos seis meses há a necessidade de uma 
alimentação diferente da consistência líquida, para que haja 
o aprendizado da mastigação, deglutição, e 
desenvolvimento adequado da arcada dentária e, ainda, 
desenvolver um bom comportamento alimentar. 

 

BERÇÁRIO 1A 

SEXTA-FEIRA 27 

ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL 



 
Atividade:  MINHA CARETA! Ofereça 
um novo alimento a criança e descreva 
a reação dela ao conhecer esse novo 
sabor, as suas expressões e caretas. 
Registre esse momento. A criança não 
conhece o doce de uma fruta, salgado 
da papinha, ou o paladar azedo, pois o 
leite materno tem um sabor exclusivo 
que não encontramos em nenhum 
outro alimento. Nesta etapa é 
importante não tomar decisões pela 
criança. Se a mesma empurra com a 

língua, faz caretas, não quer dizer que não gosta. É apenas uma 
adaptação à novidade, um sabor novo. 
Recurso: novo alimento, desconhecido pela criança. (fruta, legume, 
vegetal...).  

 

 

 

 

OBS:alimento já autorizado pelo pediatra, de acordo com a sua idade. 
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    BERÇÁRIO IB 

27 de agosto – Sexta-feira 

Vamos brincar: Vamos imitar a mamãe, 

papai ou a vovó cozinhando ou 

preparando um 

alimento (só de faz 

de conta), com os 

utensílios de 

cozinha, deixe sua 

criança brincar com 

os potes e colheres. 



 

ATIVIDADE: O adulto irá previamente 

separar os utensílios de cozinha organizando 
uma mine cozinha para sua criança se 
divertir, estimulando a criatividade, linguagem 
oral e coordenação motora. Registre com 
filmagem ou 
fotografia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS: Potes, colheres, panelas 

pequenas.  
 


