
E.M.E.B. CECÍLIA MEIRELES 

Aos educandos e suas famílias, 

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo,  

teremos que dar continuidade aos processos de  

aprendizagem. 

Disponibilizaremos atividades específicas para cada turma da Educação Infantil (Fase I e  

Fase II). 

Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em cadernos ou folhas  

avulsas. 

Ao retornar a escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste  

período. 

Boas aprendizagens! Até breve!  

Gestão Escolar e Professores da EMEB Cecília Meireles 



SEMANA 19 – FASE I 
Semana de 17/08 /2020 a  21/08/2020 

                      
                           OLÁ CRIANÇAS E FAMÍLIAS! 

 

Essa semana iremos trabalhar um pouco mais sobre a 

 “Alimentação Saudável”.  
Na escola, na hora do lanche, incentivamos as crianças a experimentar algo que nunca 

comeram, a degustar uma fruta.  
E esse processo é importante que ocorra em casa também para que a criança tenha 
uma alimentação variada, colorida e com diferentes nutrientes. 
 

Vamos conhecer a história: “A cesta da Dona Maricota”  
de Tatiana Belinky, fazer uma deliciosa sopa, e ajudar a mamãe com uma lista de compras 

com alimentos saudáveis! 
 

Se deliciem com a nova história... E boa semana a todos! 
 

Imagens: https://pt.dreamstime.com/fotos-de-stock-royalty-free-frutas-e-verdura-image40605498 

https://www.canstockphoto.com.br/quatro-elementos-natureza-55210180.html
https://www.canstockphoto.com.br/quatro-elementos-natureza-55210180.html


ATIVIDADE 01 

Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas 

 
 

 
 
 

As crianças atualmente alimentam-se muito de doces e alimentos industrializados... 
 
Por isso a importância de ampliar o conhecimento sobre as propriedades benéficas 
de outros alimentos como frutas, verduras, legumes, carnes, peixes e outros, 
buscando desta forma o interesse em colocá-los em maior quantidade em suas 
refeições, em experimentar! 
 
 Vamos começar com uma história, identificando novos alimentos e se já comemos ou 

não. Se gostamos ou não dos alimentos comprados pela Dona Maricota na feira? 
 

HORA DA HISTÓRIA:  
 
A CESTA DE DONA MARICOTA 
 
        TATIANA BELINKY 

https://br.freepik.com/vetores-premium/um-menina-lendo-um-livro-branco-fundo_2749215.htm
https://br.freepik.com/vetores-premium/um-menina-lendo-um-livro-branco-fundo_2749215.htm


Dona Maricota,                                              
Boa cozinheira, 
Voltou com a cesta, 
Cheinha da feira: 
 
Cenoura, laranja,                  
Pepino e limão, 
Banana e milho, 
Ervilha e mamão.    
 
Moranga, espinafre,                                     
Tomate e cebola, 
Alface, palmito, 
Maça e escarola. 
 
Guardou na despensa,  
E na geladeira, 
E deu um suspiro 
Ufa! que canseira 
E foi descansar. 
 
       
 
 
 
       
 
 
 
 
 

      Então essas verduras, 
      Legumes e frutas 
      Fresquinhas, maduras, 
 
      Todos animados 
      Depois da viagem, 
      Puseram-se logo 
      A contar vantagem:  
      O milho falou: 
      Olhem, sou o mais belo! 
      Sou louro, gostoso  
      E tão amarelo! 
 
      O belo sou eu, 
      Declarou o Tomate. 
      Não mais do que eu, 
      Contestou o Abacate. 
 
      Pois olhem pra mim! 
      Provocou o Palmito. 
      Sou branco e macio, 
      Eu sou o mais bonito! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Então a Laranja 
Falou, bem amável: 
Melhor que bonita, 
Eu sou é saudável. 
 
E logo o Espinafre 
Gritou: Não tem erro! 
Sou verde e saudável, 
Sou cheio de ferro! 
 
Falou a Cebola: 
Aqui, atenção! 
Saudável sou eu: 
Boa pro coração! 
 
 
 
Fonte: Texto  e ilustrações retirados do livro  
“A cesta da Dona Maricota”, de Tatiana Belinky, 
Ilustração: Martinez. Editora Paulinas. 
Nenhuma violação de autoria pretendida. 

 
 
                            
 

             E disse a Ervilha: 
             Eu sou pequenina 
             Por fora, mas dentro 
             Tenho proteína. 
 
              Logo o Limão disse: 
              Quem é que não vê? 
              Tenho a vitamina 
              Preciosa – a tal “C”. 
 
              Mas nisto aparece 
              Dona Maricota, 
              E as frutas gostosas 
              Viraram... compota! 
 
              E os belos legumes, 
              Em toda a sua glória, 
              Viraram sopão! 
              E acabou-se a história.         



RECORTE E COLAGEM 
 

 Que tal agora que já ouvimos a história, confeccionar a cesta de Dona Maricota usando 
pratos de papel ou pratinhos de bolo de aniversário e desenhos de frutas, verduras e 
legumes, que podem ser recortados de revistas ou encartes de mercado ou até mesmo 
desenhados por você.  

 

É só recortar o prato de papel ou colar inteiro mesmo em uma folha de sulfite ou 
caderno e colar as frutas, verduras e legumes por cima, montando uma bela cesta. 

Imagens: https://professorajuce.blogspot.com/2017/05/plano-de-aula-alimentacao-saudavel.html 

Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas 



HORA DA RECEITA 
 

 

 

 

 

 

 Dona Maricota fez um sopão com seus legumes, que tal  
chamar a mamãe ou um outro adulto e experimentar fazer um sopão  
e conhecer novos sabores. 
 

 Identifique com a ajuda de um adulto os legumes, verduras e frutas que a Dona 
Maricota comprou. 

 

  Escreva esses alimentos em uma pequena lista de palavras. 
 

A junção de alimentos que compõem as sopas são uma 
forma de proporcionar importantes nutrientes às crianças.  
Segue uma sugestão de receita, que poderá ser substituída  
por uma de preferência da criança e com os ingredientes que  
tiver a disposição em casa.  
 

 Reúna a família e saboreie essa deliciosa sopa nutritiva! 
Imagens: https://www.istockphoto.com/br/vetor/crian%C3%A7as-na-cozinha-preparando-sopa-de-peixe-ilustra%C3%A7%C3%A3o-gm463728313-32995204 



SOPA DE BATATA DOCE, CENOURA E 
FRANGO 

 

Ingredientes: 
 2 colheres (sopa) de frango, sem pele e picado; 
 1 colher (sobremesa) de azeite ou óleo; 
 1/2 “dente” de alho; 
 1 colher (chá)de cebola; 
 1 batata doce média picada; 
 3 folhas médias de almeirão; 
 2 colheres (sopa) de cenoura ralada; 
 2 copos médios de água. 
 

Modo de preparo: 
Numa panela, colocar o frango, alho, cebola, um pouco 
da água, e mantenha em fogo médio até o frango 
cozinhar. Acrescente a batata doce, a cenoura e o 
restante da água. Deixe cozinhar até que os 
ingredientes estejam macios e quase sem água. 
Acrescente o almeirão picado em corte fino, quando 
estiver cozida, acrescente o azeite. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO 
 

NO MOMENTO DA RECEITA, 
VÁ MOSTRANDO PARA A 
CRIANÇA CADA INGREDIENTE 
UTILIZADO, DEIXE-A QUE 
TOQUE, OBSERVE SUA COR E 
TEXTURA.  

Imagens: https://www.istockphoto.com/br/vetor/crian%C3%A7as-bonitos-pequenas-felizes-que-cozinham-o-alimento-delicioso-na-cozinha-o-gm1159283086-316936945 



Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas 

HORA DO CUIDADO PESSOAL E DO BEM ESTAR 
 

 

 Agora que já estudamos um pouco sobre a variedade de alimentos que podemos comer, 
suas formas, cores, sabores e texturas... 

 A importância desses alimentos para nossa saúde, que tal, ajudar a mamãe , o papai ou 
algum de seus familiares e escrever a próxima lista de compras do supermercado ou 
da feira, incluindo algum desses alimentos. 

 

 
DICA: 
 A CADA SEMANA ACRESCENTE NA LISTA DE  
COMPRA OU FEIRA UM ALIMENTO QUE A CRIANÇA  
NUNCA COMEU, PARA QUE ELA POSSA  
EXPERIMENTAR E CONHECER SUA TEXTURAS 
E NOVOS SABORES. 
 
 
imagens: https://pt.dreamstime.com/fotografia-de-stock-frutas-e-legumes-misturadas-em-um-mini-carrinho-de-compras-isolado-sobre-image31798182 

ATIVIDADE 4 

https://www.istockphoto.com/br/vetor/pessoas-com-m%C3%A1scara-facial-m%C3%A9dica-ou-fam%C3%ADlia-com-crian%C3%A7a-em-respiradores-%C3%ADcone-vetor-gm1213014131-352347879


Curta nossa página no facebook e fique por dentro de tudo: 
https://www.facebook.com/EMEBCeciliaMeirelesDiadema 

(11) 96645-0554 – Prof. Natália 
 
ATÉ A PRÓXIMA SEMANA!! 
 
PROFESSORAS DA FASE I E GESTÃO ESCOLAR. 

RECADINHO DAS PROFESSORAS: 

Estamos nos empenhando para propor atividades lúdicas, diferentes e  
prazerosas para que as crianças tenham momentos especiais de  
aprendizagem em família. 
Vocês podem enviar por e-mail ou WhatsApp vídeos, fotos de desenhos ou  
de alguma das atividades realizadas. 
Ficaremos muito felizes em saber de vocês, como está sendo viverem essas  
experiências! 
 
 
E-mail: emeb.cecilia@diadema.sp.gov.br 

IMAGEM - https://br.pinterest.com/pin/703546773011020634/ 

http://www.facebook.com/EMEBCeciliaMeirelesDiadema
mailto:emeb.cecilia@diadema.sp.gov.br
mailto:emeb.cecilia@diadema.sp.gov.br
mailto:emeb.cecilia@diadema.sp.gov.br
mailto:emeb.cecilia@diadema.sp.gov.br

