
Atividades Pré 2 – de 15/06 a 19/06 

 





 









 

Vocês gostaram da História? 

Viram que cada bichinho deu seu palpite quanto aos ingredientes do sanduiche da dona Maricota?  

Vocês sabiam que é muito importante para nossa saúde mantermos uma alimentação saudável. 

Uma alimentação saudável é essencial em todas as fases de nossa vida, mas em cada uma delas a 

alimentação tem uma importância diferente. Quando somos crianças, nossa alimentação é voltada para 

o crescimento de nossos ossos, pele, músculos e órgãos. Nessa fase brincamos, pulamos, aprendemos a 

ler e a escrever, entre várias outras coisas, por isso uma alimentação balanceada é imprescindível, pois 

precisamos de energia necessária para todas essas atividades. É também nessa época da vida que 

formamos nossos hábitos alimentares, ou seja, que “aprendemos” a gostar ou não de certos alimentos. 

Tomarmos bastante agua, comermos frutas verduras, carnes, tomarmos leite, assim como também 

precisamos tomaram cuidado para não comermos muitos doces, alimentos industrializados assim como 

também não é aconselhável tomar muito refrigerante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agora sugiro a vocês a montagem de uma refeição saudável, pode ser um sanduiche igual ao da dona 

Maricota, ou pode ser um prato de comida bem bonito, com alimentos saudáveis que fazem bem para 

nossa saúde. 

(Quero receber fotos ou vídeos) 

Vou deixar umas sugestões de pratos bem legais: 

 

 

 

Agora que já falamos a respeito da importância de uma alimentação balanceada e saudável quero que 

você complete o desenho dos bonecos a seguir, desenhando o cabelo, o rostinho e pintando os mesmos. 

Logo após recorte de encartes de mercado alimentos saudáveis, que são importantes e fazem bem para 

nossa saúde e cole em um dos bonecos. No outro boneco você deve recortar aqueles alimentos que não 

são muito saudáveis e que não devemos comer com muita frequência, pois podem ser prejudiciais a 

nossa saúde. 

( Caso não tenha encartes em casa podem fazer desenhos) 



 

 



 

Vamos conhecer as letrinhas que formam o nome da dona MARICOTA? 

Vamos escrever o nome da dona Maricota em uma folha e descobrir um alimento que comece com cada letra? 

 

(Mostre a palavra para as crianças, pergunte o nome e som de cada letra e logo após deixe que a criança escreva) 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 



Agora quero que me conte, qual a fruta que você mais gosta? 

Tem alguma que você não goste? 

Tem alguma fruta que você não provou ainda? Tens vontade de provar? 

A professora gosta muito de frutas, todos os dias aqui na minha casa 

consumimos frutas, pelo menos duas ou três vezes ao dia. Uma das minhas frutas 

preferidas é o abacaxi, e vocês sabiam que essa fruta tem muitos benefícios para 

nossa saúde? 

Olha só: 

O abacaxi é uma fruta tropical da família das frutas cítricas, como a laranja e 

o limão, que são ricas em vitamina C e outros antioxidantes, nutrientes essenciais 

para garantir a saúde. O abacaxi por ser rico em bromelina atuar como anti-

inflamatório. Prevenir doenças cardíacas e câncer, por ser rico em vitamina 

Melhora a saúde da pele e dos cabelos, por conter vitamina C e betacaroteno, 

dentre outras coisas. 

Agora quero que você me diga, qual sua fruta favorita e quais os benefícios 

dela para nossa saúde. (Se possível poste no nosso grupo um vídeo, mostrando a 

fruta e explicando seus benefícios) 

 



 

(Ao realizar a atividade, pergunte o nome das frutas, logo em seguida pergunte o nome e som das letras que 

formam o nome de cada fruta. Pergunte a cor de cada fruta e solicite que a criança as pinte) 

 



 

  

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSORA TAÍS 

Alongamento 

 Vamos começar nossa aula com nosso alongamento. 
*Primeiro leve os dois braços para cima segure, conte até 15 e solte.  

*Leve os dois braços a frente do corpo conte até 15 e solte. 

*Coloque os dos braços para trás conte até 15 e solte. 

*Coloque a mão na cintura e faça movimentos de giros, para aquecer quadril. 

*Abra as perninhas em formato de v, abaixe até tocar no pé direito conte até 15, 

depois vá até o pé esquerdo e conte até 15 novamente, levante.... 

*Façam 15 polichinelos. 

* Façam uma corridinha contando até 20.  

 

 Vamos confeccionar um vai e vem. Pegue dois litros pets e dois barbantes de 

tamanhos iguais. Próximo ao bico, uns 30 cm por aí você corta o litro e encaixa 

uma peça na outra de modo que fique como na figura, coloque os barbantes e é 

só brincar. Abra os barbantes que o litro irá correr e fazer o vai e volta.   

 

 
Ok!!! Quero ver o Resultado através do nosso grupo de watss. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade de Artes Pré 2 
 

Prof.ª Bruna Rocha 

 

Depois de brincar e cantar a musiquinha, vamos fazer uma lindo caranguejo com o carimbo 
das mãozinhas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sugestão de Receita Nutritiva para o Lanche 

 

Muffin Salgado 
 

Ingredientes:  

 3 batatas cozidas grandes  

 2 cenouras cozidas grandes  

 1 cebola  

 2 ovos  

 2 colheres (sopa) de óleo vegetal 

  4 colheres (sopa) de farinha de trigo  

 2 colheres (sopa) de óleo  

 Sal  

 Pimenta 

 

Modo de preparo:  

Coloque as batatas e as cenouras em uma panela e cubra com água, tampe e deixe cozinhar. Pique 

a cebola bem fininha. Aqueça o óleo em uma frigideira e, em seguida, coloque a cebola picada para 

refogar. Depois de cozinhar as batatas e as cenouras, escorra a água e esmague-as em um prato 

fundo com um garfo. Não use outro utensílio para amassar, senão a massa pode ficar muito pastosa.  

Adicione a cebola refogada e os ovos, junto as batatas e as cenouras amassadas e verifique o 

tempero. Acrescente sal e pimenta a gosto. A massa deve ser firme e fácil de modelar, acrescente a 

farinha de trigo. Coloque um pouco de massa na forma ou forminha descartável de muffin. Forno pré-

aquecido a 180°C por aproximadamente 15 minutos. Faça o teste do palito. Se o topo do muffin estiver 

dourado e firme e, depois de espetar o palito, o mesmo estiver seco, o muffin está pronto e deve ser 

retirado do forno. (Caso você não tenha forma ou forminha descartável de muffin, você pode usar forma 

de bolo -preferência retangular.) 

 

O guia alimentar para população brasileira elaborado pelo Ministério da Saúde apresenta os 

10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Dentre os passos é destacado o 

planejamento do uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Faça da 

preparação de refeições e do ato de comer momentos privilegiados de convivência e prazer. 

Refeições compartilhadas feitas no ambiente de casa são momentos preciosos para cultivar e 

fortalecer laços entre pessoas que se gostam. 

 
Link de acesso ao guia alimentar para população brasileira: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf 

 

Beijos da Nutri Bianca! 

 




