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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B  Data:14/09/2020 

Título da Atividade: Master chefinho. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

(EI02EO04); 

 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); 

 Demostrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, 

necessidades e maneiras de pensar e agir.(EI03EO01); 

 

Resumo: 

As atividades desenvolvidas pela cozinheira da creche é seguir orientações do “Manual de Boas 

Práticas”, preparar refeições e porciona-las de acordo com a faixa etária, realizar o controle de 

estoque de gêneros alimentícios e zelar pela limpeza e higiene do setor. 

Nesta atividade, por meio de imagem a criança irá conhecer ou relembrar da cozinheira que 

prepara refeições para os pequenos com muito carinho. Além disso, com o auxílio da família a 

criança irá preparar uma deliciosa refeição. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Itens para preparação da refeição. 
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Espaços: 

Organize um espaço onde a criança seja instigada a interagir e compreender o que lhe está sendo 

passado ou mostrado (cozinha ou varanda). E convide toda a família para participar juntamente 

com a criança no preparo da refeição. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 40 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade e 

o envolvimento 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: 

Como a criança interage com as pessoas da família? Como comunicam suas necessidades, 

desejos ou emoções no decorrer da atividade? Como a criança explora o preparo da refeição? De 

que maneira expressam suas hipóteses e descobertas? A criança reconhece a refeição de sua 

família? Como o fazem?  

 

O que fazer durante? 

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.  Após o preparo pelo familiar com o auxílio da criança, convide-a para sentir o cheiro, 

tocar, sentir a temperatura, observar as cores e texturas do prato e experimentar a refeição.  
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Cozinheira: Camila 

 

 

 

Link importante: 

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

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

BNCC: hhttp://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

 
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

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 

 


