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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 25/06/2020 

Título da Atividade: Comida apetitosa com gostinho especial. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

opiniões (EI02EF01);  

 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); 

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

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

(EI01ET01); 

  Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras (EI02EO06). 

 

Resumo: 

A festa caipira além de serem ótimas comemorações é um sinônimo de comidas apetitosas 

com gostinho especial que só elas têm. Nesta atividade a familia juntamente com a criança irá 

preparar um prato típico da festa caipira de sua livre escolha. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Ingredientes para o preparo da receita escolhida pela família. 

 

Espaços: 

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

seja feito na cozinha. 
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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 com 

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

possibilitando assim, a participação efetiva da criança. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do Whatsapp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Quais ações e reações da criança em relação ao que está sendo proposto? Demonstra-se atento 

ou disperso durante o preparo do alimento? Consegue participar da contagem da quantidade 

dos ingredientes? Interage com a família? Consegue expressar suas vontades durante a 

preparação da receita? 

 

O que fazer durante? 

1. Separe os ingredientes com antecedência. 

2. Fale junto com a criança todos os ingredientes que irão usar. 

3.  Exponha os elementos para o preparo do alimento e estimule o manuseio por parte da 

criança, questionando se ela os conhece e sabe nomeá-los.  

4. Após esse primeiro momento, proponha o preparo da receita permitindo a participação 

da criança. 

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

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

 

OBSERVAÇÃO: 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. 
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Link importante: 

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

http://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 
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