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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B                      Data: 10/05/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 06: Dia da Cozinheira. 

 

Objetivos específicos: 

● Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas 

possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos (EI01CG05); 

● Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao 

convívio social (EI01EO06); 

● Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e 

desejos (EI01CG01). 

 

Proposta pedagógica: 

Dia 10 de maio, comemora-se o “Dia da Cozinheira”. A data celebra a profissional (ou 

não) que se dedica a preparar refeições deliciosas! Com técnica e dedicação, as 

cozinheiras são responsáveis por fazer maravilhas gastronômicas na cozinha. 

Então, que tal hoje montarmos uma mini cozinha de faz de conta para as nossas crianças 

vivenciarem essa profissão de forma divertida e lúdica? 

 

Materiais: 

- Objetos de cozinha (que não ofereça riscos para a criança); 

- Caixas de papelão (para simbolizar um fogão, por exemplo). 

 

Sugestões para as famílias: 

Em um ambiente confortável, monte uma cozinha de faz de conta para a criança com 

caixas de papelão, disponibilizando os objetos de cozinha. Em seguida, convide a 
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criança para brincar de forma interativa, permitindo que se aproximem e explorem 

conforme a curiosidade. 

Nomeie os utensílios, assim como as ações envolvidas (pegar comida imaginária de um 

prato, trazer a colher até a boca, mastigar e engolir e dizer que estava uma delícia). Será 

um momento de muita diversão e descobertas! 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

  

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 

 
 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

