
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data:  Sexta - feira, 19 de junho de 2020  

Título da atividade: Que comida boa sô! 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

(EI02EO03); 

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

- 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); 

- 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); 

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

 

Resumo:  

Nessa festa também tem comida boa? 

Toda festa caipira tem muita comida gostosa e uma diversidade gigante de gostos e 

texturas. Sendo assim, na atividade de hoje a família reunida irá preparar um prato típico 

da nossa festa caipira que será escolhido por todos. 

A família deverá se reunir e juntos escolherem um prato típico de uma festa caipira que 

todos gostem, 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  

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 coloquem no recipiente e etc. 

Que delícia sô! 

 

 

 

 

Preparação 

Materiais: 

- Ingredientes da receita escolhida pela família. 

 

Espaços:  

Vocês poderão escolher o melhor local para que o preparo da receita seja feito, porém 

sugiro que seja um local onde a criança consiga ter acesso e manusear os itens com 

facilidade. 

 

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?  

- Obteve autonomia em escolher alguma receita? 

- Soube identificar os ingredientes que irão utilizar? 

- Se manteve atento ou disperso durante o preparo? 

 

O que fazer durante? 

- Demostre algumas imagens para realizar a votação; 

- Separe os ingredientes com antecedência; 

- Fale junto com a criança todos os ingredientes que irão usar; 

- Permita que ela participe também; 

- CUIDADO COM ITENS PEQUENOS QUE PODEM SER ENGOLIDOS E 

CORTANTES. 

 

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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