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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Data: 15 de setembro de 2020. 

Professora: Raíne                    

Sala: Maternal I A           

 

Título da Atividade: Dia de Mestre-cuca! 

 

Resumo:  

Assim como a tia Camila e a tia Regiane pensam e preparam receitas com amor para que 

possamos degustar, as crianças terão a oportunidade de exercer essa função. Escolham uma 

receita para prepararem e aproveitarem juntos. 

Bom apetite! 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC):  

(EI02EO02), (EI02EO04), (EI02ET01), (EI02ET04) e (EI02ET07). 

 

Preparação  

 

Materiais:  

Os objetos e alimentos necessários para a preparação da receita estão diretamente ligados à 

escolha feita pela criança e seus familiares. Sendo assim, não pode ser prevista. 

*Caso a receita necessite da utilização de objetos cortantes, indica-se que sejam manuseados 

exclusivamente pelo adulto. 

 

Execução:  

 Inicialmente pergunte à criança se ela se lembra das pessoas que preparam os alimentos na 

creche e proponha fazer como elas, uma receita para servir a família. Dê opções para que a 

criança escolha o que preparar e durante o desenvolvimento da atividade, dê liberdade para 

que ela se expresse. 

 

O que fazer durante?  

Auxilie com entusiasmo e reafirme que confia na capacidade dela, utilize os materiais 

cortantes pela criança e permita que ela manuseie os alimentos e objetos que não causam 
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risco. 

Na cozinha, todo cuidado é pouco, esteja atento!  

 

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 

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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