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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 14/09/2020  

Título da Atividade: Profissões: Cozinheira e Nutricionista! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações. (EI02CG03) 

• Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar 

diversos ritmos de música. (EI02TS01) 

• Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias. (EI02TS03) 

• Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar). (EI02ET06) 

 

Resumo 

É com muita alegria e gratidão que daremos início a uma nova semana de atividades 

remota!  

Dando seguimento ao tema relacionado às profissões existentes em nossa creche, 

presentes no dia-a-dia de nossas crianças, hoje, vamos discorrer sobre outras duas 

profissões, tão importantes quanto as demais, são elas: Cozinheira e Nutricionista. 

Ambas as profissões têm como função garantir a boa alimentação das crianças, desde a 

criação do cardápio, o preparo dos alimentos, até o momento de servir.  
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Diante dos aspectos relacionados a alimentação na creche, esse momento, em especial 

(de servir), se torna um dos mais prazerosos, tanto para às crianças, quanto para quem 

preparou, afinal, nossas cozinheiras realizam cada preparo de forma muito carinhosa, 

inclusive, cantando canções durante as refeições de nossos pequenos. 

 

Preparação 

Materiais: 

- Nenhum específico. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

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. 

  

Observe atentamente: 

No momento da refeição, quando cantado as canções, a criança se dispersa e fica agitada? 

Busca materiais ao seu redor para acompanhar o ritmo da canção? Caso seja utilizado 

diferentes fontes sonoras para a reprodução das canções, a criança consegue se concentrar 

no que está fazendo? Quando enfatizado que as canções fazem parte do dia-a-dia no 

refeitório da creche, mesmo que ela tenha participado a um tempo atrás, ela consegue 

buscar em sua memória, as lembranças no momento da refeição na creche? 
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O que fazer durante a atividade? 

1. O adulto responsável por acompanhar a atividade, ficará incumbido de explicar e 

repassar à criança essa breve introdução, de modo que ela consiga compreender, 

relembrar e conhecer como são os dias no refeitório de nossa creche (tudo com 

muito afeto, cuidado e muitas canções!); 

2. Feito isso, no momento de alguma das refeições de hoje, o adulto irá cantar 

canções infantis à criança, de modo que ela cantarole junto e capte a mensagem. 

 

Links importantes: 

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

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

• Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44. 

• Sugestão de vídeo antes da refeição: https://youtu.be/rs2XlVOvfKA. 

 

 

 

 

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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