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Conviver com outras crianças e adultos é primordial para 
desenvolver questões emocionais, afetivas e sociais. O 
primeiro contato social acontece com a família e dentro de 
sua casa. O momento da refeição é aquele que consegue 
unir a todos e o ato de cozinhar e se alimentar mexe com as 
emoções, permite resgatar lembranças e criar novas. 

 
 

 

 

BERÇÁRIO 1A 
TERÇA-FEIRA 26 

O MUNDO 
ENCANTADO DAS 

POESIAS 



 

 

 

 

 

 
Atividade: Já dizia um poeta desconhecido, “Cozinhar é 
fazer poesia para ser degustada”, então, para hoje, que 
tal criar uma poesia comestível na cozinha? Inspire-se e 
prepare algo para a refeição em família, onde todos possam 
participar de alguma maneira, seja na observação, na 
escolha dos ingredientes ou ajudando na preparação. Neste 
contexto, prepare o ambiente para que seja agradável, 
divertido e bastante prazeroso para todos. Não deixe de 
registrar este momento e criar memórias afetivas para a 
família. 

Recurso: Frutas, legumes ou qualquer ingrediente 
comestível. 
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BERÇÁRIO IB 

26 de Outubro-Terça-feira 
Vamos Expressar: Hoje vamos relembrar as 

informações do poema que apresentamos ontem 

e juntos usar a criatividade 

para desenhar. Quando a criança 

desenha ela cria pontes entre seu 

mundo imaginário e o que é real 

manifestando as suas visões de 

mundo. Por meio do desenho é 

possível perceber, por exemplo, se a 

criança é tímida, se ela tem 

autoconfiança e também quais os interesses dela. 
 



 

ATIVIDADE: Vamos desenhar o Poema 

que ouvimos ontem. Procure sentar com a 

criança à 

mesa, colocar 

um papel e 

lápis coloridos 

e juntos vão 

lembrando o 

personagem 

da história e as 

demais imagens que aparecem e montem 

um desenho bem bonito; deixe a criança 

pintar e em seguida registre o momento com 

fotos. 

 

RECURSO: Caneta, lápis coloridos e 

papel. 

 


