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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 15/09/2020 

Título da Atividade: Mestre Cuca.  

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

temperatura) (EI01ET01); 

• Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) 

na interação com o mundo físico (EI01ET02); 

• Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, 

brincadeira e descanso (EI01EO05). 

 

Resumo: 

 As atividades desenvolvidas pela cozinheira da creche é seguir orientações do “Manual de 

Boas Práticas”, preparar refeições e porciona-las de acordo com a faixa etária, realizar o 

controle de estoque de gêneros alimentícios e zelar pela limpeza e higiene do setor. 

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

prepara as refeições para os pequenos com muito carinho. Além disso, a criança irá auxiliar em 

um preparo de alguma receitinha, onde ela terá a oportunidade de colocar a mão na massa e 

realizar suas explorações e descobertas. 

 

Preparação: 

Materiais: 
• Alimentos que forem ser utilizados na receita. 

 

Espaços: 
Minha sugestão é que essa atividade aconteça na cozinha, por se tratar de preparação 

alimentícia.  

 

Tempo Sugerido: 
Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

Registro da Atividade: 
Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  
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Observe Atentamente: 

Observe como será reação da criança ao perceber que irá auxiliar no preparo da receita? Será 

que irá querer participar, ou irá apresentar algum tipo de receio? 

 

O que fazer durante? 

Inicialmente dialogue com a criança o alimento que será preparado, explicando que ela irá 

auxiliar durante este processo. Leia para a criança a receita disponilizando os ingredientes, 

convide-a para manuseá-lo, permitindo a exploração.  

Após o preparo pelo familiar com o auxílio da criança, convide-a para sentir o cheiro, tocar 

sentindo a temperatura, observar as cores e texturas do prato e experimentar a refeição. 

 

Link importante: 

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

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

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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