
EMEB MACHADO DE ASSIS

Como informado no Caderno “CONSTRUINDO

APRENDIZAGENS”, já entregue às famílias, a partir

desta semana postaremos propostas de vivências

para auxiliá-los com a rotina em casa, a fim de

favorecer o desenvolvimento infantil, priorizando a

ludicidade e as interações.

Desejamos Boas Vivências!!!

Equipe Machado De Assis



EMEB MACHADO DE ASSIS

SEMANA DE 14/09 A 19/09

PROPOSTA 01: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
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Como mencionado na página 06 do caderno 

“Construindo Aprendizagens”, uma boa 

alimentação é muito importante para o 

desenvolvimento das crianças.

Mas sabemos que nem todas aceitam legumes 

e verduras e, pensando nisso, trouxemos uma 

proposta bem gostosa para ser preparada junto 

com as crianças. Feito em família ficará ainda 

mais saboroso!

▪ Você já ouviu falar em Danone de inhame? É uma ótima opção para 

as crianças, inclusive às que não podem consumir lactose. 

▪ É fácil de preparar e pode ser preparado com diferentes sabores. 

▪ O inhame é uma excelente fonte de vitaminas do complexo B, como: 

vitamina B6, vitamina B1, riboflavina, ácido fólico e niacina. 



INGREDIENTES:

• 2 inhames 

• 1 fruta madura de sua preferência

(manga, goiaba, morango, 

frutas vermelhas, maracujá doce)
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MODO DE PREPARO:

▪ Higienize (lavar bem) os inhames e a fruta escolhida.

▪ Descasque e pique os inhames. Em seguida leve para 

cozinhar.

▪ Cozinhe bem e espere esfriar.

▪ Depois de frio coloque  o inhame e a fruta picada no 

liquidificador e, se necessário, adicione um pouquinho da 

água do cozimento do inhame, para ajudar a bater.

▪ Bata bem até ficar na consistência de um creme.

▪ Coloque em uma vasilha ou potinhos com tampa e leve 

para gelar por 4 horas. Já está prontinho!

Opcional: açúcar, mel, melado, ou adoçante culinário a 

gosto. Também é possível incrementar esse iogurte com 

aveia, granola, cacau em pó e muito mais. Use a criatividade 

e bom apetite!
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PROPOSTA 02: CANTANDO OS OBJETOS

Vamos resgatar uma brincadeira que toda família pode participar?

Conversar com as crianças é muito 

importante para que elas aprendam novas 

palavras e suas pronúncias, além de ser 

muito gostoso! Sabendo disso, vamos 

brincar enquanto elas aprendem?

PARA COMEÇAR coloque objetos variados na frente das crianças (Exemplos: bola, 

sapato, livro, colher, sabonete, meia e etc). Cante a música “Se eu fosse um peixinho..” 

e escolha um objeto para que a criança “retire do fundo do mar”, conforme cantado. A 

criança também pode ser responsável por escolher o objeto, falando seu nome e 

mostrando qual é.

Para essa proposta basta a presença de um adulto ou uma criança de idade superior à 

do maternal, objetos variados que vocês tenham em casa e muita disposição!

“SE EU FOSSE UM PEIXINHO E SOUBESSE NADAR,

EU TIRAVA (...) 

DO FUNDO DO MAR..”


