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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 29/09/2021 (Quarta-feira) 

Título da Atividade: Colhendo e compartilhando os alimentos da 

horta.  

 

Objetivos específicos: 

• Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e 

aparência. (EI03CG04);  

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

temperatura). (EI01ET01); 

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

sentimentos e opiniões. (EI02EF01); 

• Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, 

no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades 

de diferentes naturezas. (EI02CG02);  

• Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e 

fazendo descobertas (EI01ET03); 

 

Proposta pedagógica: 

A produção e o consumo de alimentos naturais e atividades ligadas à culinária com 

hortaliças, podem influenciar nas escolhas alimentares das crianças. Os momentos em 

que as crianças estão em contato com a horta podem servir como uma verdadeira 

experiência livre, que através do cultivo até o preparo da alimentação, representa muito 

mais que o simples ato de comer, principalmente para às crianças que apresentam 

dificuldade de consumirem vegetais na alimentação.  
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Nesta atividade será fornecido uma porção de espinafre produzida na horta da 

instituição, para a família fazer uma preparação em seguida servir a criança, 

estimulando a ter uma alimentação saudável.  

 

Materiais: 

Porção de espinafre, temperos a gosto ou outros ingredientes acrescentar.   

  

Sugestões para as famílias: 

1. Apresente, nomeando os ingredientes que vão ser utilizados no preparo da refeição 

(almoço ou jantar).  

2. Permita que a criança explore os ingredientes por um tempo e observe atentamente 

suas iniciativas de interação.  

3. Dialogue com a criança sobre a importância de se alimentar com alimentos saudável, 

sem agrotóxicos.  

4. Explique que muitos alimentos que são comprados nos mercados podem ser 

produzidos em casa.  

5. Ajude-a no que for preciso, a fim de que participe com segurança. Registre as ações 

da criança no plantio. 

Sugestão de receitas: Espinafre refogado, Omelete de espinafre e Crepioca de espinafre.  

  

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

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

 

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

