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Alimentação: universo de possibilidades! 
 

VÍDEO  Importância da Alimentação Saudável! 
LINK  Importância da Alimentação Saudável! 

Animação com contexto escolar que mostra os tipos de alimento para que cada um serve. 

 
 

VÍDEO  Coronavírus x imunidade alta | Canal da Charlotte 

LINK  Coronavírus x imunidade alta | Canal da Charlotte 
Durante a quarentena Charlotte não pára de pesquisar sobre o coronavírus! Ela sempre quer estar bem 
informada e leva para toda a sua turma informações importantes neste momento que pede  muita 
atenção e cuidado.  Neste episódio Charlotte dá dicas de boa alimentação que reforça a imunidade do 
nosso corpo. Vamos descobrir que alimentos gostosos ajudam as nossas defesas ? 

 
 

HISTÓRIA  A menina que não gostava de Frutas 

LINK  A menina que não gostava de fruta 

Este link leva para uma apresentação, como se fosse de PowerPoint, na qual mostra as 
páginas da história. Pode ser lida para as crianças ou pelas crianças . 

 
 

HISTÓRIA  A cesta de Dona Maricota 

LINK  HISTÓRIA A CESTA DE DONA MARICOTA l HISTÓRIAS l QUARENTENA l           
LIVRO ÁUDIO l VÍDEO ÁUDIO 

Livro infantil com a narrativa da história de Dona Maricota e as frutas. 

 
 

JOGO  Jogos Online  

LINK  Jogos da Alimentação | Jogos COKITOS 

A página traz vários jogos sobre  alimentação, alguns inclusive unindo o tema alimentação 
com alguma proposta pedagógica.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lbdnd0En-aA
https://www.youtube.com/watch?v=wyQigdQRDGw
https://pt.slideshare.net/dfrz/a-menina-que-nogostavadefruta
https://www.youtube.com/watch?v=tx5f8ppMLt4
https://www.youtube.com/watch?v=tx5f8ppMLt4
https://www.cokitos.pt/tag/jogos-da-alimentacao/


HISTÓRIA  O sanduíche da Dona Maricota 

LINK  O Sanduiche da Dona Maricota 

Livro infantil que conta a história do “Sanduíche da Dona Maricota”. Esse livro digital pode 
ser lido pelas crianças ou por um adulto responsável. 

 
 

VÍDEO  Clip da música infantil: “Toda comida boa” 

LINK  Palavra Cantada | Turminha Animal em: Toda Comida Boa! 

Música infantil - Palavra Cantada 

Além da música indicada, no canal da Palavra Cantada tem muitas músicas legais, entre 
elas a música: “Sopa” que faz sucesso com a criançada. Aproveite para conhecer novas 
músicas infantis! 

 
 

PERFIL  Facebook Comidinhas Kids 

LINK  https://www.facebook.com/Comidinhaskids 

Facebook da chef Ray Santos, de NH. Ela ensina como preparar pratos saudáveis e 
atrativos. São receitas fáceis, que a própria criança pode fazer em casa. 

 
 

VÍDEO 
MUSICAL 

“Sopa” - do grupo musical Palavra Cantada 

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw 

Vídeo infantil, no formato de desenho animado, sobre a música “Sopa”, do grupo musical 
“Palavra Cantada”. Ele aborda a alimentação de forma divertida e faz uma brincadeira com o 
ritmo da música. 

 
 

VÍDEO 
MUSICAL 

“Bolacha de Água e Sal” - do grupo musical “Palavra Cantada” 

LINK  https://www.youtube.com/watch?v=l-uNGQgACaM 

Vídeo musical infantil sobre a música “Bolacha de Água e Sal”, do grupo musical “Palavra 
Cantada”. Ele aborda a alimentação de forma divertida. 

 
 

https://pt.slideshare.net/saojose/o-sanduiche-da-dona-maricota
https://www.youtube.com/watch?v=3-NibWZcW1U
https://www.facebook.com/Comidinhaskids
https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw
https://www.youtube.com/watch?v=l-uNGQgACaM


 
 


