
 

                                

Olá famílias, durante essa semana apresentaremos a cultura do continente 
europeu, através da gastronomia. De forma intencional, propomos atividades e 
brincadeiras relacionadas a alimentação saudável, utilizando os cinco sentidos, 
(Audição, Tato, Visão, Olfato e Paladar). 
Turistas vão a Europa por diversos motivos, um deles é conhecer sua culinária, 
uma das mais importantes da gastronomia mundial. Suas comidas típicas e 
pratos tradicionais hoje são apreciadas diariamente nos quatro cantos do globo. 
Na Itália, entre os pratos típicos estão as massas e entre as mais conhecidas 
estão: a Pizza, o Raviolli, o Spaghetti e a Lasanha. E o tomate que é rico em 
Vitaminas A, C e algumas do Complexo B, Potássio, Licopeno, além de Fibras e 
Proteínas é um dos principais ingredientes usados na preparação dos molhos 
desses pratos. 
Link da Atividade: https://youtu.be/NCW7CK00UAc; Tomatinho Vermelho 

Atividade: Ouvindo a canção do Tomatinho 

Recursos:  Celular, computador, tablet, TV, tomate. 

Estratégia: Em um local aconchegante da casa o adulto responsável se sentará 
ao lado da criança, ou com ela no colo e colocará o vídeo “Tomatinho Vermelho” 
para apreciação. Em seguida o responsável mostrará um tomate para a criança 
conversará com ela explicando que é muito gostoso, que podemos comer puro, 
em saladas ou fazer suco ou molho. Depois, colocará novamente a música, 
utilizando o tomate como apoio visual. Neste momento o responsável deverá 
cantarolar a música, estimulando a criança a imitá-lo nas variações de entonação 
da música. Para a atividade ficar mais divertida, o responsável poderá 
demonstrar para a criança o barulho que o tomate faz ao ser apertado com força. 
Observação:  Famílias compartilhem esse momento conosco através de vídeos, 
fotos ou descritivo, observando e relatando quais foram as reações das crianças, 
se demonstraram interesse e curiosidade ou não, se conseguiu emitir som, ou 
seja, cantarolou a música, se demostrou medo ou alegria. 
Curiosidades sobre esta atividade: Os bebês iniciam sua linguagem por meio 
de balbucios, observando os adultos em seus diálogos e quando incentivados a 
emitir sons. As variações de entonação, os gestos e os movimentos que 
acompanham a leitura de uma história com apoio de imagem, auxiliam os bebês 
a desenvolverem o gosto por escutar, além de ampliar suas formas de expressão 
e interação com a narrativa.  
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NOME DO ALUNO: DATA: 18/10/2021 SEMANA: 31 
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Berçário 1-A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos 
adultos, ao ler histórias e cantar. 

https://youtu.be/NCW7CK00UAc
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OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar e descobrir as propriedades de objetos e 
materiais (odor, cor, sabor, temperatura). 

 

 
 
Atividade: Chá Inglês - Conhecendo o Reino Unido. 

 

Recurso: Jarra/Chaleira, peneira, 1 litro de água, ervas a gosto (hortelã, cidreira, 

camomila, etc.) ou saches de chás (sabor que preferir).  

 

Estratégia: 

O adulto juntamente com a criança recolhe e escolhe no jardim o sabor que 

preferir para o preparo do chá. 

Em seguida lavam, o adulto pega uma chaleira e deixa a criança enche-la com 

água e colocar as folhas das ervas escolhidas, o adulto leva ao fogo até ferver, 

desligue e coe com a peneira quando estiver numa temperatura agradável ao 

paladar da criança despeje para que ela possa degustar. 

Dica: utilize preferencialmente folhas das plantas, caso não tiver utilize saches 

do sabor que preferir. 

Registre esse momento culinário, colheita e degustação, a experiência da 

criança ao experimentar esse sabor e costume inglês. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é a criança descobrir o sabor real das ervas, vivenciar uma famosa 

tradição e costume da Inglaterra, interação, noção de movimentos de despejar e 

colheita do próprio alimento, aguçar o sentido do paladar, promover uma 

experiência de uma nova cultura. Curiosidade na Inglaterra o chá mais 

consumido é chamado de “Black tea”, feito de plantas como chá verde e o 

branco. 

 

 


