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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II - A 

Título da Atividade: A cozinheira e o preparo da alimentação para as nossas crianças                  

Data: 14/09/2020 

  

Sugestão para que o tempo de quarentena seja prazeroso e repleto de momentos 

gostosos em família. 

 

Resumo:  

Na nossa creche existe uma profissional responsável pela preparação das refeições 

diárias dos pequenos de acordo com cada faixa etária, esta profissional é a cozinheira 

que leva a oportunidade para as crianças aprenderem texturas, aromas, cores, cheiros e 

gostos dos alimentos, seja no café da manhã, almoço ou a hora de tomar um suco.  

Os momentos de alimentação na Educação Infantil são fundamentais para o 

crescimento, desenvolvimento, bem estar e aprendizagem das crianças, sendo este uma 

das primeiras maneiras delas conhecerem o mundo. Por isso, é fundamental que seja um 

momento de tranquilidade e prazer.   

 

 

 

A interação da família com a criança é muito importante para o desenvolvimento 

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI02EO04); (EI01CG04) e 

(EI01ET01). 
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Materiais:  

● Pratos; 

● Potes; 

● Colheres; 

● Panelas; 

● Verduras ou legumes. 

 

Execução:  

Inicie uma conversa com a criança sobre a alimentação de sua rotina e fale um pouco 

sobre a profissional responsável pelas refeições na creche: a cozinheira. Em seguida, 

convide a criança para participar da preparação de alguma refeição do dia (almoço ou 

jantar). 

 

O que fazer durante?  

● Antes de iniciar a preparação, apresente os alimentos para a criança e se possível 

destaque algum tipo de verdura ou legume durante a apresentação, deixando com que a 

criança manuseie o alimento; 

● Quando o adulto finalizar a preparação, organize um espaço adequado para realizar a 

refeição e falar sobre os alimentos deste dia (fale sobre a cor, o cheiro, a textura etc.). 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas.  

 

Links importantes: 

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

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

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

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

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil


 

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 

 
 


