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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

Educadoras: Ana Paula Menegolo Silva e Raíne Ap. Arantes de Souza 

Data: Sexta-feira, 15 de outubro de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: Que gostinho bom 

 

Objetivos específicos: 

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre 

e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04); 

 Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma 

etc.) (EI02ET05). 

 

Proposta pedagógica: 

Preparar algo na cozinha com os pequenos pode ser um momento muito divertido e traz 

vários benefícios tanto para a criança quanto para os adultos, pois pode reforçar o 

vínculo afetivo, coordenação motora, paciência etc.  

Sendo assim, ainda com a proposta do tema gerador pomares, a sugestão de hoje será 

um preparo juntamente com a criança de um suco ou vitamina de sua preferência. 

Inicialmente, o adulto mediador deverá separar os ingredientes disponíveis para o 

preparo em seguida, reforçar para a criança como cada alimento é importante para a 

nossa saúde e finalizando, permitir que a criança auxilie descascando uma fruta, 

colocando água ou leite ou ligando o liquidificador por exemplo. 

Aproveitem esse momento juntos! 
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Materiais: 

- Ingredientes para o preparo do suco ou vitamina; 

- Utensílios de cozinha (colheres, facas, liquidificador etc.). 

 

Sugestões para as famílias:  

Toda ajuda na cozinha juntamente com a criança, deve ser um momento de diversão, 

porém, com muita atenção aos utensílios que ofereçam riscos como fogão, facas entre 

outros. 

Elogie a criança, agradeça e afirme que o preparo ficou ainda mais gostoso com a sua 

ajuda, aproveite para incentivar a experimentar novos sabores. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para 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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