
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: COZINHANDO JUNTO 

Estar com uma criança na cozinha pode ser um 

momento de diversão, desenvolvimento da autonomia, exercício de paciência 

(de ambos) e até de experimentos científicos. Você já pensou nisto? Ao ajudar no preparo 

das próprias refeições, as crianças têm acesso a um maior repertório de conhecimento 

alimentar para fazer suas próprias escolhas de comida. E tem mais! Ao participarem dos 

preparos, as crianças percebem o quão trabalhoso pode ser preparar uma refeição para a 

família, e vão valorizar ainda mais esta tarefa realizada, na maioria das vezes, pelos adultos. 

 

Escolha uma receita simples, que favoreça a participação da criança na 

execução e no manuseio seguro dos ingredientes. Se possível faça um cartaz 

com a receita, de preferência com ilustrações, pois as crianças ainda não 

sabem ler e aos poucos vão associando os desenhos às palavras, 

desenvolvendo também um comportamento pré-leitor.  

Na confecção do cartaz da receita utilize letra de forma, porque nesse estágio a 

letra “bastão” é a mais indicada para as nossas crianças. Coloque as ilustrações de xícaras 

e colheres mostrando as respectivas quantidades, dando condições dela acompanhar a 

receita. Caso você não tenha como fazer o cartaz é importante que separe todos os 

ingredientes, apresente-os para a criança nomeando um a um e explique 

que toda receita tem uma ordem e que a mesma deve ser seguida. 

 Depois de terminarem de fazer a receita, peça ajuda da criança 

também na organização do ambiente (limpar, secar e guardar os utensílios 

utilizados), assim, ela vai percebendo que manter o ambiente em que vive 

organizado e limpo é importante. 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 13/05/2021 SEMANA: 10 

PROFESSORES: Alexandra, Eide, Fátima, Damaris e Renata/ Alaíde 
Alessandra, Maria Inês e Maria Rosário 

TURMA: Maternal A/B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Escuta, fala, pensamento e imaginação/ Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações 



 

 

 

 

SUGESTÃO PARA CONFECÇÃO DO CARTAZ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


