ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PLANEJAMENTO DIÁRIO-EDUCAÇÃO INFANTIL

DIA DA SEMANA: SEGUNDA A SEXTA FEIRA.

DATA : 18/05/2020 A 22/05/2020

TEMA DA AULA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA:
(X) O EU,O OUTRO E O NÓS (X) CORPO,GESTOS E MOVIMENTOS
(X) TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS (X) ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
(X) ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.

OBJETOS DE CONHECIMENTO: Promover e incentivar o consumo de alimentos saudáveis e a
consciência de sua contribuição para a promoção da saúde de forma atraente, lúdica e educativa,
desenvolvendo os sentidos, estimulando a linguagem oral e visual.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: Conhecer os alimentos que são importantes para uma boa
alimentação;
Ouvir com atenção a historia “A cesta da dona Maricota”, valorizando uma boa alimentação;
Conhecer as propriedades de diferentes alimentos;
Aprender a escolher alimentos nutritivos e de boa qualidade;
Expressar seus sentimentos e desejos através de atividades;
Desenvolver o raciocínio logico através de jogos e brincadeiras;
Desenvolver a motricidade ampla e fina através de recorte e colagem;
Diferenciar alimentos saudáveis e não saudáveis;
DESENVOLVIMENTO:
Hora do conto “A Cesta da Dona Maricota”;
Musicas;
Pesquisas;
Pintura e recortes;
Jogos;

CEI MUNDO MÁGICO
Rua: Copacabana, S/Nº - Lagoa dos Freitas
Fone: (48) 3468-7249
emefjosereus@outlook.com

Nome:__________________________________/ Data:_____/______/______. Turma:_____

OLÁ, FAMÍLIAS!!!

Iremos trabalhar sobre: “ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL”.
É preciso ser trabalhado na criança um hábito alimentar saudável, consequentemente em
suas famílias, e conscientizá-los da importância de que uma boa alimentação deve ser
regrada e nutritiva para que tenha uma boa saúde. Por isso essas atividades foram
elaboradas para que as crianças reconheçam o grande valor que esses alimentos têm para
nossa saúde. Por isso para crescer forte e saudável é preciso comer diariamente alimentos
como cereais (arroz), tubérculos (batatas), raízes (mandioca), carnes e peixes, pães e
massas, distribuindo esses alimentos nas refeições e lanches ao longo do dia. Além de
comer legumes e verduras nas duas principais refeições do dia e frutas nas sobremesas e
lanches.
Vamos lá:
Primeira proposta: hora do conto “A CESTA DA DONA MARICOTA”, famílias contem a história para
os pequenos, após conversem com eles sobre a importância de nos alimentarmos bem e os
cuidados que devemos ter com os alimentos e a higiene antes de consumi-los: lavar as mãos antes
de pegar os alimentos, lavar frutas, verduras e legumes,

