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VAMOS CANTAR COM A PRÓ?! 

Comer, comer, comer, comer 

É o melhor para poder crescer! 

Comer, comer, comer, comer 

É o melhor para poder crescer! 

 

 

 

COMO EU ME ALIMENTO? 

- Aprendizagem: Importância da alimentação para o corpo; Alimentação 

saudável. 

- Material necessário: vídeo disponível no youtube (via internet), versão digital 

da história “A cesta de Dona Maricota”, massa de modelar, lápis, papel oficio, 

lápis de cor, giz de cera, hidrocor. 

 

A alimentação saudável na infância  promove a saúde, o crescimento, o 

desenvolvimento e previne problemas de saúde. Por isso, é importante que 

você se alimente bem e aceite provar os alimentos que papai e mamãe te 

oferecem! Saber o gosto dos alimentos é bem divertido e nos ensina a saber 

do que o nosso corpo gosta. Mas, tem coisas que comemos que não nos faz 

bem e pode provocar várias doenças e fazer o nosso corpo ficar mais lento. 

E lembre sempre: antes das refeições, sempre lavar as mãos e, depois de 

comer, escovar os dentes. Assim, o corpo cresce saudável e feliz! 

Ah! E nada de desperdício, hein?! Comer somente a quantidade que a barriga 

aguenta! 

 

Agora, vamos acessar um vídeo bem legal no Youtube e vamos assistir 

juntinhos! Vamos lá? 

O link é: https://youtu.be/rs2XlVOvfKA 
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Gostou do vídeo? Foi divertido? 

O que mostrou no vídeo? 

 

É a hora da história! 

 

 

 

 

Chama-se “A cesta de Dona Maricota” e é muito legal. Vamos ler? 

Está disponível em: https://pt.slideshare.net/MarciaDerato/a-cesta-da-dona-

maricota 

 

Vimos a importância que os alimentos saudáveis tem para que nosso corpo 

funcione bem. 

Vamos usar a nossa imaginação e convidar papai e mamãe para nos ajudar: se 

tiver massa de modelar em casa, use para brincar de comidinha... Pode fazer 

um prato de comida muito gostoso e ofereça aos seus convidados. 

Outra atividade muito boa, será desenharmos de forma livre as frutas e 

verduras que apreciamos na história, ou desenhar o alimento que mais 

gostamos de comer. 

Fique a vontade e divirta-se! 

 

Atenção! 

É importante que, no desenho livre, o adulto coloque os nomes dos alimentos 

que a criança está desenhando, perguntado ao mesmo o que desenhou. 
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