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Comer pode ser divertido! Vamos nessa com a gente? 
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Do que se trata: crianças que serão jornalistas por um dia em casa, a fim de 

propagar os benefícios de uma vida saudável e de qualidade, sem deixar de 

lado é claro os bons hábitos alimentares.  

Por dentro de EAN: O professor deverá dizer aos pequenos que nessa época 

de isolamento social preventivo é necessário se alimentar bem e dar 

preferência à preparações culinárias baseadas em alimentos naturais; beber 

bastante água e se exercitar um pouquinho no ambiente doméstico da maneira 

que for possível, a fim de garantir uma vida saudável e com um mínimo de 

qualidade.  

Objetivos: fazer com que as crianças se conscientizem da importância de 

adotar hábitos saudáveis de vida com o intuito de obter uma rotina de 

qualidade mesmo estando em casa.  

Como fazer: Dê as orientações básicas de EAN vistas acima, a fim de que os 

alunos se preparem para fazer o papel de jornalistas por um dia.  

Sugestão de roteiro de fala: o que significa se alimentar bem em tempos de 

pandemia; cuidados básicos de higiene na hora manusear os alimentos vindos 

da rua; na hora de preparar os alimentos e é claro a higiene das mãos na hora 

de comer. E a necessidade de beber bastante água ao longo do dia e se 

exercitar na medida do possível.  

- Oriente-os a colocar uma roupa bem bonita que tiverem em casa para ser um 

jornalista para lá de elegante e especial! 

Por último é só se concentrar, ensaiar um pouquinho a fala, colocar um objeto 

na mão para servir de microfone e pedir a família para gravar sua linda e 

motivadora reportagem. 

Depois da gravação feita, oriente a criança a chamar todos da casa para 

assistir. Compartilhe no Whatsapp com demais amigos e familiares. 

Dica: Diga que essa atividade poderá ser realizada também com outros temas 

que sejam importantes para a criança aprender na fase da vida em que está.   

 

 
 


