
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 BRINCADEIRA- A COMIDA BRASILEIRA 

 

 A proposta de hoje é uma forma divertida de estimular a criança a ter 

hábitos de uma alimentação saudável. Além de desenvolver a percepção 

visual e auditiva, atenção, concentração, coordenação motora e o senso rítmico. Então, 

vamos lá? 

 Em um ambiente tranquilo e confortável, assista ao vídeo com a criança. Durante este 

momento, peça para a criança prestar bastante atenção na música, orientando-a a bater 

palmas apenas quando for mencionado o nome de algum alimento. Aproveite também para 

cantar junto com a criança, enfatizando o nome dos alimentos, para que ela consiga 

identificar com mais facilidade durante a música. Se a criança, tiver alguma dificuldade para 

realizar a atividade, pedimos que os responsáveis auxiliem, fazendo com que ela se sinta 

estimulada para realizar. 

Divirtam-se! E boa atividade! 

 E não esqueça de registrar esse momento com foto ou vídeo e compartilhar conosco! 

                Link:    https://youtu.be/LQz3DJOGZ-c 
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Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE: DEGUSTAÇÃO DO ALIMENTO DA 

HISTÓRIA 

 

Todos nós sabemos o quanto é importante uma alimentação saudável, 

ela é essencial para nossa saúde, e para as crianças crescerem e ter um bom 

desenvolvimento, por essa razão, os pais devem desde cedo incentivar o hábito de ingerir 

alimentos saudáveis como frutas, legumes e verduras. 

 Essa semana estamos ouvindo uma história muito legal, “O aniversário da Galinha”, 

e aprendemos que cada animal gosta de um tipo de alimento diferente. 

Que tal escolher um dos alimentos apresentados na história, para manusear, degustar essa 

é a proposta da nossa atividade de hoje. 

  Conte novamente a história para criança, mostre todos os alimentos. Depois 

escolha um dos alimentos da história (que tenha em casa), apresente para criança, 

pergunte o nome dele, a cor, dê para criança pegar, cheirar e só depois degusta-la e falar 

se gosta ou não desse alimento. 

 Não esqueça de nos enviar fotos e registros da atividade. 
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