
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quinta feira, 17 de setembro de 2020  

Título da atividade: Comer, comer é o melhor para poder crescer 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos 

(EI02EO03); 

- Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

- Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas, e volumes ao criar 

objetos tridimensionais) (EI02TS02); 

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

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

- Classificar objetos considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.) 

(EI02ET05). 

 

Resumo:  

No dia de hoje, iremos falar e aprender um pouco mais sobre outra função e espaço 

muito importante da nossa creche. 

Que são as cozinheiras e a cozinha, é através dessa função que nos alimentamos o dia 

todo na creche, são as nossas cozinheiras Camila e Regiane que preparam tudo com 

muito amor e tudo muito saudável, garantindo assim uma alimentação rica em 

nutrientes para que todos possam ter contato, experiência e curiosidade na hora de 

comer. 

Todos os dias as refeições da creche são pensadas para que as crianças possam crescer 

fortes e saudáveis, o maior desafio é proporcionar pratos variados, coloridos e com 

muito sabor, permitindo que cada criança conheça esses alimentos e se alimentem da 

melhor forma. 

Sendo assim, para simbolizarmos essa função de tanto amor, nós seremos os 

cozinheiros da vez, permitindo que juntos família/ criança possam escolher uma receita 

colorida e saudável para prepararem juntos em casa. 

Estarei disponibilizando algumas opções de receitas para que possam se inspirar e 

reproduzi-las com as crianças. Fiquem a vontade para escolherem outra receita, apenas 

ela deverá ser colorida e saudável. Proporcionando a curiosidade e uma boa alimentação 

para os pequenos. 



 

       

Preparação 

Materiais: 

- Ingredientes da receita escolhida. 

 

Espaços:  

Sugiro que façam o preparo no ambiente da cozinha, reforçando assim a nossa função e 

espaço aqui da creche. Apenas sugiro que o preparo fique a altura da criança para que 

essa atividade se torne mais divertida e atrativa. 

OBS. CUIDADO COM ITENS CORTANTES E FOGO. 

 

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?  

- Demonstrou interesse em preparar a receita? 

- Demonstrou autonomia em escolher alguma receita? 

- Demonstrou reconhecer os ingredientes? 

- Como tem sido seu tempo de concentração durante as atividades? 

 

O que fazer durante? 

- Permita que a criança escolha a receita; 

- Separe os ingredientes com antecedência; 

- Auxilie no preparo; 

- Incentive seu filho comer comida saudável; 



- Incentive-o a comer o que ele mesmo preparou. 

 

Links importantes: 

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

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 
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