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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento 

Turma: Maternal II A Data: 10/07/2020 

Título da Atividade 05: Piquenique. 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

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

tempertura).(EI01ET01); 

• Apropriar-se de gestos e movimento de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras.(EI02CG01); 

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

aparencia.(EI03CG05); 

Resumo:  

 Transforme o lanche da tarde num delicioso piquenique. Como no momeno não podemos 

sair de casa vamos aproveiar o espaço em casa ao ar livre também pode ser legal, ou até 

mesmo no chão da sala. Essa brincadeira é bacana porque também serve como incentivo 

para a galeria ruim de garfo que literalmente vão comer brincando. 

 

Preparação: 

No primeiro momento escolher um espaço para o piquenique para degustação da criança 

deixe a imaginação fluir. Você também pode trabalhar os sentidos do olfato e tato, deixe 

a criança sentir o cheiro dos alimentos e frutas. 

 

  Materiais: 

  Alimentos que tiver em casa, exemplos laranja, banana, maçã, bolo, pão, suco etc. 

 

Espaços: 

Organize um espaço no jardim, varanda, quintal e cozinha para degusação dos alimentos. 
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Tempo Sugerido:  

Aproximadamente 30 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos ou atividades para documentação e envie para o nosso 

grupo do WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

Quais as ações e reações das crianças diante de tudo o que está sendo proposto? Se a 

criança está gostando dos alimentos oferecidos. Observe atentamente se a criança vai 

levar o alimento na boca, e se gostou do sabor. 

 

O que fazer durante? 

Providenciar alguns alimentos sugeridos, pelo exemplo acima e oferecer a criança de uma 

forma saudável para degustação. 

 

Links importantes:  

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível 

em: https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/maternal-ii-a-prof-laura 
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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 

 


