
 

 

ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 09 

Professor: Arlete, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 04/05 /2021 Turma: BIA 

Campo de Experiências: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 
 

 
 

2ª Atividade da semana – 04 De maio 

 Atividade: Vamos brincar de cozinheiro (a). 

Objetivo: Estimular o hábito de uma alimentação saudável e o contato com as frutas através dos 

sentidos como paladar, tato, olfato etc. 

Como fazer: Vamos fazer uma deliciosa vitamina de frutas!!!!. A mamãe junto com a criança irá 
separar algumas frutas que tem em casa. Depois de lavar e cortar (mamãe), coloque no 
liquidificador e acrescente leite e um pouco de açúcar ou, outros ingredientes que tenha em casa 
de preferência da criança. Bata por alguns minutos para poder misturar, sirvam-se e bom apetite!!. 

 

 

https://pin.it/483u1uR 
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ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 9 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Eliana, Elizete, 
Vera e Roseli. 

Data: 04/05/2021 Turma: B I B 

Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós. 

 

Terça-feira: 04/05/2021 

Tema: Profissões  

Atividade: Cozinheiro (a).  

A função dessa profissão é de preparar alimentos com qualidade, higiene, sabor, aroma e 

apresentação da refeição a ser servida, além de inspecionar a higienização de equipamentos e 

utensílios.  O Cozinheiro (a) segue orientações de uma nutricionista e auxilia também a organizar 

os materiais necessários para a preparação dos alimentos. 

Esta atividade tem como objetivo proporcionar o conhecimento do trabalho do cozinheiro (a), é uma 

maneira de colaborar para uma relação mais saudável com a comida, onde a criança se aproxima 

do processo de preparo e divisão da refeição. Um momento de relação harmoniosa com a comida 

para o desenvolvimento, por meio de descobertas e experiências, despertando a criatividade, 

concentração e imaginação em brincadeiras simbólicas. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

O adulto deverá separar potinhos, panelinhas, colherinhas e preparar um ambiente para a criança, 

convidando-a para a brincadeira onde juntos irão brincar de cozinheiros, preparando uma deliciosa 

refeição num momento de grande diversão! 

Nesta brincadeira de faz de conta, possibilite que a criança entre em contato com a natureza. Afinal, 

são nos ambientes naturais que é possível encontrar os melhores e mais variados ingredientes, 

como gravetos, sementes, folhas, flores, terra, barro e pedrinhas. 

 

 

  

 


