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Terça-feira, 16 de junho de 2020 

 

Título da atividade: Que delícia! 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

compreender (EI02EO04); 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características dos 

objetos (textura, massa, tamanho) (EI02ET01). 

 

Resumo:  

Por meio da experiência tátil com o manuseio de alimentos que são cultivados no 

campo (legumes, verduras e frutas) e a preparação de uma receita simples contendo um 

desses alimentos, busca-se o estímulo para alimentação saudável e a mediação de 

conhecimentos sobre a cultura caipira. 

 

Preparação 

Materiais: 

 Ingredientes para o preparo de uma receita com frutas, legumes ou verduras. 

 

Espaços:  

Com todo cuidado necessário e na presença constante de um adulto, indica-se que o 

preparo seja feito na cozinha. 

 

Tempo sugerido: 

O tempo da atividade varia de acordo com a necessidade do preparo da receita escolhida 

pela família. É importante ressaltar que a criança nessa faixa etária ainda se dispersa 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


com facilidade, por isso, seria interessante escolher uma receita de preparo simples e 

rápido, possibilitando assim, a participação efetiva da criança. 

 

Registro da atividade:  

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

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

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança aceita pegar e manusear os alimentos que estiverem disponíveis em casa e 

se durante esse momento ela demonstra através da fala as sensações sentidas. Perceba o 

tempo de concentração e interesse que a criança dedica a ajudar no preparo da receita e 

se aceita experimentar depois de pronto junto aos familiares. 

 

O que fazer durante?  

Exponha os legumes, frutas ou verduras que estiverem disponíveis em casa e estimule o 

manuseio por parte da criança, questionando se ela os conhece e sabe nomeá-los. Após 

esse primeiro momento, proponha o preparo de uma receita que seja simples e rápida e 

peça ajuda ao seu (a) filho (a). Tome os cuidados necessários em relação a objetos 

cortantes ou quentes, pois a criança pode se machucar, eles devem ser de uso exclusivo 

do adulto mediador.  

Quando tudo estiver pronto, chame a família para experimentar a preparação 

estimulando que a criança faça o mesmo, elogie sua participação. 

 

Links importantes: 

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

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

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

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

 


