
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quarta - feira, 27 de maio de 2020  

Título da atividade: Uma receita de família 

                                     

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos socias 

(EI02EF07); 

- Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com 

diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, 

cardápios, notícias etc.) (EI02EF08); 

- Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades 

dos objetos (texturas, massa, tamanho) (EI02ET01); 

- Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, 

lento, rápido, depressa, devagar) (EI02ET06); 

- Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc. em contextos diversos (EI02ET07). 

 

Resumo: 

No dia de hoje vocês deverão propiciar uma roda de conversa e realizarem uma votação 

sobre a comida preferida da família. E qual for a comida vencedora você mamãe, papai 

ou responsável deverá prepara-la com muito amor e carinho e contar com a ajuda da 

criança, permitindo que ela te ajude na realização da receita. Enquanto a comida é 

preparada você poderá falar sobre as quantidades, os ingredientes que serão utilizados, 

deixar a criança sentir a textura de cada um, pedir que os coloque no recipiente e etc. 

Mão na massa galerinha! 

 

 

Preparação 

 



Materiais: 

- Votação da receita; 

- Ingredientes da receita vencedora. 

 

Espaços:  

No primeiro momento realizem a votação em um lugar aconchegante para todos, em 

seguida, sugiro que fiquem à vontade sobre o local para a preparação dessa receita, apenas 

recomendo que durante o preparo tudo esteja à altura da criança. Porém, tomem muito 

CUIDADO com alimentos pequenos que possam ser engolidos. 

 

Tempo sugerido: 50 minutos 

 

Registro da atividade: Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie 

para a Tia Paula no nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do 

acompanhamento pedagógico.   

 

Observe atentamente: 

- Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  

- Apresentou interesse durante o preparo? 

- Demostrou curiosidade sobre cada ingrediente? 

- E sobre as texturas e os sabores?  

- Demostrou desconforto ou facilidade no manuseio? 

 

O que fazer durante? 

- Separe os ingredientes e as quantidades com antecedência; 

- Durante o preparo dialogue com a criança; 

- Permita que a criança auxilie; 

- Mantenha cuidado com ingredientes pequenos, coisas quentes e cortantes. 

 

Links importantes: 

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

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

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


Site da Base Nacional Comum Curricular: 

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 

 

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

