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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 19/06/2020  

Título da Atividade: Nosso prato típico favorito! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para 

enfrentar dificuldades e desafios. (EI02EO02) 

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

e adultos. (EI02EO03) 

 Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

(EI02EO06) 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

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

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

sentimentos e opiniões. (EI02EF01) 

Resumo 

Nossa atividade desta sexta-feira consistirá na realização de um prato típico que 

encontramos em uma “festa caipira”.  

As comidas típicas são indispensáveis na festa junina, inclusive, muitos pratos são 

basicamente a base do milho.  

Desta forma, caberá a cada família escolher qual o prato típico a ser realizado 

conjuntamente com à criança. 
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Preparação 

Materiais: 

- De acordo com a escolha do prato tipico da família. 

Espaços: 

Essa atividade recomenda-se ser realizada na cozinha de sua casa. 

 

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 ser convidada para ajudar na preparação do prato, ela demonstra uma imagem positiva 

de si? Compartilha os objetos e o espaço com tranquilidade, sem mais problemas? 

Respeita as regras básicas na preparação do alimento? Desenvolve progressivamente suas 

habilidades manuais? Ao decorrer da preparação ela demonstra seus desejos, 

necessidades e emoções? Fica contente em participar da atividade? 

 

O que fazer durante a atividade? 

 

1. Verifique em sua casa quais os ingredientes disponíveis para a execução do prato 

escolhido; 

2. Em seguida, faça a escolha de um prato típico das Festas de São João e dê início 

ao preparo; 

3. Permita que a criança fique próxima enquanto se prepara o prato típico escolhido, 

para que assim ela observe atentamente passo a passo do procedimento, até que a 

receita chegue ao fim; 



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 

 

4. Ao longo da preparação do prato típico escolhido, deixe que a criança tenha 

contato com os ingredientes e participe da execução, sempre na presença do adulto 

responsável por ministrar a atividade, proporcionando a ela uma sensação de 

satisfação. 

 

Além disso, a execução desta e das demais atividades, permitirão que, desde logo, 

nossos pequenos construam conhecimentos históricos, geográficos e culturais que 

dizem respeito às origens da festividade e à sua relação com a sociedade brasileira. 

 

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, disponivel 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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