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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

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

Data: Segunda-feira, 27 de setembro de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: Colorido meu prato vai ficar. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 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); 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e 

propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho) (EI02ET01); 

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

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

 

Proposta pedagógica: 

Envolver as crianças em atividades da cozinha, desperta o interesse em provar alimentos 

novos e ajuda a desenvolver hábitos alimentares saudáveis. Sendo assim, durante a 

nossa semana, iremos estimular brincadeiras com o tema horta e plantações e no dia de 

hoje, iremos preparar uma deliciosa salada com os alimentos disponíveis em casa. 

Inicialmente, o adulto mediador deverá separar os alimentos que poderão compor a 

salada, em seguida, dialogar com a criança sobre eles e a importância em consumi-los. 

Na sequência, permita que ela tenha autonomia em ajudar no preparo, lavando a alface, 

tomate ou auxiliando da forma que a família achar melhor. 

Para a finalização, proponham uma refeição em família e aproveitem o preparo 

realizado pela criança. 
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Materiais:  

- Ingredientes para a salada. 

 

Sugestões para as famílias: 

Estimule a participação da criança, reforçando como a ajuda dela é importante e que o 

preparo ficará ainda mais gostoso. 

Dê autonomia para o ajudante, porém se mantenha em observação evitando qualquer 

tipo de acidente. 

Elogie o resultado final e aproveitem a refeição e o tempo em família. 

 

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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