
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE: COMIDA BOA. HISTÓRIA INFANTIL SOBRE 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL  

 

Hoje a nossa atividade fala da importância de uma alimentação 

saudável que é essencial em todas as fases da nossa vida, mas em cada uma delas a 

alimentação tem uma função diferente. Quando criança, a alimentação é voltada para o 

crescimento dos ossos, pele, músculos e órgãos. 

Nessa fase de brincadeira e aprendizagem, a criança precisa de uma alimentação 

balanceada. Então, com carinho sempre que possível faça as refeições em família e 

converse com seu pequeno (a) sobre os benefícios de consumir bons alimentos. 

Para contribuir com este aprendizado, assista ao vídeo da história infantil “Comida 

Boa” e compartilhe conosco esses momentos com fotos ou vídeos e mande no grupo de 

WhatsApp. 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Hk0_eg4tO_E 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO:    DATA: 18/10/2021                       SEMANA 31 

PROFESSORAS: ANDRÉA, ANTONIA, IARA, JANAÍNA, SILVANA, ZILMARA TURMA: B 1 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

https://www.youtube.com/watch?v=Hk0_eg4tO_E


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: ALIMENTOS BONS X ALIMENTOS RUINS 

(visita ao supermercado, feira ou sacolão) 

 

 A proposta desta atividade é possibilitar experiência e a observação de novos 

ambientes, para que a criança perceba onde se evidência encontrar frutas e legumes com 

facilidade. O que irão precisar? 

 Um planejamento de ida a um desses lugares com seu filho. Enfatizar que ali 

encontramos as frutas e os legumes. Se puder tire uma selfie com ele e nos apresente no 

grupo de comunicação para sabermos como foi à experiência. Como fazer? 

 A família proporcionará para a criança uma visita em uma feira, sacolão ou 

supermercado, de preferência nos dias e horários mais tranquilos quanto ao fluxo de 

pessoas. Ou então, se tiver uma horta em casa, pode levá-lo para apresentar “in natura”, 

como: batata, cebola, abobora e outros. 

Vídeo para estimular a imaginação da criança. 

https://www.youtube.com/watch?v=5cVnuwslP_s 

 

Dica: Diga  para eles que aquelas deliciosas sopa de legumes é feita com esses alimentos. 

     

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 18/10/2021 SEMANA: 31 

PROFESSORES: Adelaide Simone, Elaine, Elma, Elisabete, Fabiana e 
Vanderlânia. 

TURMA: B1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

https://www.youtube.com/watch?v=5cVnuwslP_s

