
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução:  

Durante essa semana queremos propor as 

crianças e suas famílias uma reflexão sobre a 

importância da alimentação saudável, por meio dela construímos uma 

relação de afeto com a família e amigos, algumas crianças recusam 

certos alimentos porém é muito importante que a família incentive e tenha bons hábitos que 

estimulem a ingestão de frutas, legumes e verduras que são nossas principais fontes de 

vitaminas e minerais, para que tenham um crescimento saudável e que cultivem esse 

costume ao longo da vida. 

Além disso, devemos inserir nesse contexto a atenção ao desperdício dos 

alimentos o planejamento da rotina alimentar doméstica e isso pode ser feito de uma forma 

bem divertida, com auxílio de histórias em que a criança se identifique e atividades que 

despertem a curiosidade e interesse em experimentar, nos acompanhem nesse mundo de 

sabores e texturas. 
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Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE:    HISTÓRIA - A MENINA QUE NÃO GOSTAVA DE FRUTA 

Vamos acompanhar a história de uma menininha chamada Joaninha que não 

gostava de frutas, acessem o link abaixo. 

 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=9kfQ8N_CMUM 

Após a história conversem com a criança sobre a personagem Joaninha, quais 

frutas aparecem no enredo, estimule a fala e relembre a sequência dos fatos narrados. Caso 

seu filho(a) já tem o hábito de comer frutas pergunte quais são as suas preferidas, se for o 

contrário tente fazer com que ele(a) experimente alguma fruta que apareça na história 

conversem, se for necessário revejam o vídeo novamente. 

Aproveitem o momento para que a criança manuseie frutas ou legumes que 

tenham em casa, converse sobre as cores, sintam o cheiro, degustem o que for possível. 

Estamos a disposição se precisarem de ajuda é só chamar. 

 

Mandem fotos ou vídeos da atividade, a participação de todos é muito importante! 
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