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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 15/09/2020  

Título da Atividade: “É hora do cardápio!” 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos. (EI02EO03) 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02CG05) 

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 

criar objetos tridimensionais. (EI02TS02) 

• Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões. (EI02EF01) 

• Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos 

sociais. (EI02EF07) 

 

Resumo 

Hoje, dando seguimento ao tema referente às profissões existentes em nossa creche, em 

especial, aquelas que abordamos na data de ontem (cozinheira e nutricionista), daremos 

mais ênfase a estes profissionais que tem como função garantir a boa alimentação das 

crianças! 
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Preparação 

Materiais: 

- Uma folha de sulfite; 

- Tesoura; 

- Cola; 

- Um jornal de supermercado. 

 

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: 

Ao folhear revistas e jornais, a criança aceita dividir com o adulto, a fim de encontrar 

imagens para o seu cardápio? A atividade pôde desenvolver progressivamente as 

habilidades manuais da criança? Na utilização da cola, para concluir o seu cardápio, a 

criança sente-se bem com a textura dela, ou fica incomodada caso grude em suas mãos. 

A criança reconhece, e aponta as suas preferências dos alimentos nas imagens? Gosta de 

manusear as revistas e jornais, a procura das imagens, ou não tem paciência? 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. O adulto conjuntamente com à criança deverá folhear o jornal selecionado, e de 

acordo com os alimentos que estampam o jornal, como legumes, frutas, verduras, 

a criança deverá apontar suas preferências (é importante que durante a observação 

o adulto auxilie no sentindo de explicar à criança os itens ali constantes); 
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2. Assim, o adulto deverá recortar os itens escolhidos e instruir a criança durante a 

colagem destes sob a folha de sulfite, criando juntos um cardápio saudável que 

possa remeter às refeições servidas na creche e que possa fazer parte das refeições 

diárias da criança! 

 

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. 

 

 

 

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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