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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome das Professoras: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 10/05/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade 01:  Master chefinho. 

 

Objetivos específicos:  

 Reconhecer quando é chamado por seu nome e também os nomes de pessoas com 

quem convive. 

 Comunicar-se com colegas e adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

 Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura) (EI01ET01); 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Demostrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.(EI03EO01); 

 

Proposta pedagógica: 

Nesta atividade, por meio de imagem a criança irá conhecer ou relembrar da cozinheira 

que prepara refeições para os pequenos com muito carinho. Além disso, com o auxílio 

da família a criança irá preparar uma deliciosa refeição. 

 

Materiais: 

Itens para preparação da refeição. 
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Sugestões para as famílias:  

1. Apresente, nomeando os ingredientes que vão ser utilizados no preparo da refeição ( 

café da manhã,almoço, jantar ou outra refeição que familia realiza durane o dia). 

2. Permita que a criança explore os ingredientes por um tempo e observe atentamente 

suas iniciativas de interação.  

3.  Após o preparo pelo familiar com o auxílio da criança, convide-a para sentir o 

cheiro, tocar, sentir a temperatura, observar as cores e texturas do prato e 

experimentar a refeição. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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