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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B Data 27/05/2020 

Título da Atividades 02: Receita de familia. 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

 Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social 

(EI01EO06); 

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

(EI01ET01); 

 Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, 

contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.) (EI01EF08); 

 Adotar hábitos de autocuidado relacionados higiene, alimentação, conforto e 

aparencia.(EI03CG03); 

 

Resumo:  

Os momentos de alimentação na Educação Infantil são fundamentais para o crescimento, 

desenvolvimento, bem estar e aprendizagem das crianças. Café da manhã, almoço, janta ou a 

hora de tomar um suco ou comer uma fruta são oportunidades para os pequenos aprenderem 

texturas, aromas, cores, cheiros e gostos dos alimentos.  

Nesta atividade a família juntamente com a criança terá que preparar um alimento que ela 

mais gosta. 

 

Preparação: 

Após escolher a receita, preparar um ambiente com alguns alimentos utilizados para realizar a 

receita e para degustação da criança deixe a imaginação fluir. Você pode também trabalhar os 

sentidos do olfato e tato, deixe a criança sentir o cheiro dos alimentos. 

Materiais 
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Itens para a execução da receita escolhida. 

 

Espaços: 

Organize um espaço na cozinha para realizar a degustação. 

 

Tempo sugerido:  

Aproximadamente: 50 minutos. 

 

Registro da atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos, ou atividades para documentação e envie para o nosso 

grupo do WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

1. Como a criança interage com as pessoas da família? Como comunicam suas necessidades, 

desejos ou emoções no decorrerda atividade? 

2.Como a criança explora o preparo da receita? De que maneira expressam suas hipóteses e 

descobertas? 

3. A criança reconhece a receita de sua família? Como o fazem? 

 

O que fazer durante? 

1. Apresente a receita nomeando os ingredientes que vão ser utilizados no preparo do 

alimento.Permita que explore os ingredientes por um tempo e observe atentamente suas 

iniciativas de interação. 

2. Após o preparo pelo familiar com o auxílio da criança, apresente a receita pronta. 

Convide-a para sentir o cheiro, tocar, sentir a temperatura, observar as cores e texturas do 

prato. Convide-a para experimentar as porções, para a livre exploração do prato preparado. 
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Links importantes: 

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

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

 

 

 

 

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 

 


