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Lema: “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando 
for velho, não se desviará dele.”  Pv.22.6 

   

Professora: Luana Oliveira dos Santos do Nascimento      Turma: Maternal A         Turno: Manhã 

 

“Comer, comer... é o melhor para poder crescer!” 

ATIVIDADE 1 

Hora do conto: a professora postará no grupo da turma um vídeo contando a história “a cesta 

da Dona Maricota”, de Tatiana Belinky. 

 

ATIVIDADE 2 

Procure alimentos deliciosos e saudáveis, como os da cesta da Dona Maricota, em encartes 

de supermercados. Depois, recorte com cuidado e cole em uma folha de papel A4, montando 

um cardápio delicioso! Quem quiser pode desenhar uma sacola ou cesta na folha, para depois 

colar as “compras”. Caso não consiga encartes, tu podes desenhar os alimentos e pintar bem 

bonito! 

 

 



ATIVIDADE 3 

 

Qual é o nome? Observe as imagens abaixo e diga o nome de cada alimento. Quem puder, 

grave um vídeo deste momento e coloque no grupo. 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 4 

 

Vamos beber suco? Siga a receita a seguir e depois poste o resultado no grupo. 

 

INGREDIENTES 

• 4 laranjas médias 

• 1 cenoura e 1/2  

• Açúcar a gosto 

• Água para diluir (caso ache necessário). 

MODO DE PREPARO 

Higienize os alimentos da forma adequada. Coloque no liquidificador as laranjas (sem 

a casca e sem a parte branca) e a cenoura picada. Bata bem até a mistura ficar 

homogênea. Coe o preparo e adicione água e açúcar a gosto. Pronto! 

• A laranja e a cenoura são da cor LARANJA. O que mais tem na sua casa com 

essa cor? Procure objetos laranja e registre com fotos. Depois compartilhe no 

grupo. 

 

ATIVIDADE 5 

Mestre-cuca: sanduíche. 

O processo de preparo de uma refeição pode despertar o encantamento na criança e 

faz com que ela sinta mais vontade em experimentar coisas diferentes, já que foram 

preparadas por ela mesma. 



Para fazer um sanduíche organize ingredientes deliciosos e saudáveis em recipientes 

em cima da mesa. Mostre como distribuir cada um sobre o pão, montando o 

sanduíche. Quanto mais variedade, melhor, mesmo que nem todos sejam usados. 

Apresente opções diferentes das consumidas no dia a dia. 

Depois de finalizado o preparo do sanduíche, é só saborear! 

 

 

 

 

 

 

 

 


