
 

Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos. 

Cristal – RS – 2019. Cel. (51) 997854570. 

Av. Darcy Peixoto da Silveira Filho,170. 
Lema: “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando 

For velho, não se desviará dele.”  Pv.22.6 

 

 

 

Professora: Tamara D. Azeredo – 14ª semana 
Turma: Pré 2B                 Turno: Tarde 
 
 vamos trabalhar sobre alimentação saudável e os sentidos 

 

Atividade 1; Hora do conto!!! A prof irá contar a história. 

“ A Cesta de Dona Maricota”   

 

 

Atividade:  

Que tal fazer as compras como a Dona Maricota? 

O que são verduras?  

O que são Legumes? 

Vamos aprender!!!! A prof. Vai explicar!! 

Recortar imagens de alimentos como frutas, verduras e legumes e colar em 

uma folha. (se não tiver revistas ou folhetos pode cer desenhado). 

Exemplo: 

 



 

 

 

 

Atividade 2; 

As frutas são muito importantes para a nossa alimentação devemos comer 

pelo menos uma, uma vez ao dia. 

Atividade postar no grupo do whatssap uma foto sua comendo sua fruta 

favorita. 

Desenhar sua fruta favorita e escreve a letra inicial dela. 

Exemplo: 

 

 

 

 

 



Atividade 3    

 

As frutas tem gosto, cheiro e texturas diferentes. 

Desafio diga-me o nome de uma fruta azedinha e uma bem docinha que 

você já comeu? Vou aguardar no grupo 

Atividade ajudar a mamãe e fazer vídeo de vocês fazendo um suco de 

LARANJA.  

Esta fruta é muito comum agora no inverno. 

 

 

 

 

Atividade 4: Vamos brincar!! 

 

Adivinha o que é descobrindo sabores!!! 

Atividade colocar três potinhos com uma fruta, uma verdura e um legume. 

A criança com os olhos vendados deve dizer o nome da fruta o nome da 

verdura e o nome do legume. 

Exemplo: 



 

 

 

Atividade 5:  vamos ajudar a mamãe a fazer um sopão como dona 

Maricota? 

 

Atividade fazer um vídeo ou desenho contendo o que a mamãe usou na sopa 

quais ingredientes verduras e legumes; 

 

    

 

 

                                                                                 BOA SEMANA!! 

                                                                                  UM BEIJO!! 

                                                                                 PROF. TAMARA 

NÃO ESQUEÇAM AS FOTOS NO GRUPO!! 


