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CAROS LEITORES,
 
O Programa A União Faz a Vida é o principal programa de educação do Sicredi.
Começamos em 1995 e, neste ano, completamos 25 anos de existência! De lá para cá,
seguimos com o objetivo de construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e
cidadania. 

Atualmente, o Programa A União Faz a Vida está presente em diversos estados do país.
Na área de abrangência da Cooperativa Sicredi União PR/SP, atuamos em 75
municípios dos estados de São Paulo e do Paraná. São 4.200 educadores e 35 mil
crianças e adolescentes envolvidos!

Aliados a uma Rede de Compromisso, realizamos formações e assessorias
pedagógicas junto a educadores, acompanhando de forma cooperativa as ações
desenvolvidas por cada turma. 

O Programa possui uma metodologia própria, que tem como princípios a cooperação e
a cidadania, entendendo os alunos como protagonistas do processo de aprendizagem e
os educadores como mediadores em todas as etapas.

A curiosidade e o interesse dos alunos são articulados aos currículos escolares por
meio de ações que privilegiam a atividade e a experiência dos alunos. Durante o
processo de construção do conhecimento incentiva-se a participação ativa de toda a
comunidade!

Ao longo desses 25 anos, o Programa busca se adaptar e atender às novas demandas
da educação, dialogando com as redes e convocando especialistas e pesquisadores
para construir inovações que contribuam com a qualidade do ensino.

Não poderia ser diferente agora, num momento em que as escolas de todo o país
precisam se adaptar ao chamado ensino remoto emergencial. Assim, o Caderno
"Batuque na cozinha", apresenta um conjunto de inspirações pedagógicas para que as
aprendizagens sigam sendo construídas, levando em conta o currículo, o protagonismo
dos alunos, o papel mediador dos educadores, a participação da comunidade, sempre
em consonância com a BNCC.

Esperamos que muitas perguntas possam incentivar muitas aprendizagens. Afinal,
gente que pergunta, cresce!

PROGRAMA 
A UNIÃO FAZ A VIDA
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CAROS LEITORES,

Este caderno foi pensado com a intenção de apoiar ações
pedagógicas que estão sendo desenvolvidas neste período de
quarentena.

Queremos nos somar à cada escola nessa missão de continuar
atuando numa situação de emergência e manter o vínculo social,
afetivo e de aprendizagem com as famílias e os alunos.

O caderno foi construído com base nos princípios e valores do
Programa A União Faz a Vida - a cooperação e a cidadania - e
alguns de seus principais conceitos pedagógicos: a curiosidade e
o interesse, a vivência e a experiência, os saberes curriculares e
os saberes comunitários, o protagonismo das crianças e
adolescentes e a mediação dos educadores.

Concentramos estes princípios em um território muito singular:
as cozinhas. 

Propomos diversas maneiras de explorar e vivenciar este
ambiente doméstico, sem descuidar de algo fundamental: a Base
Nacional Comum Curricular - a BNCC. Será que podemos
encontrar a BNCC nas cozinhas? O desafio está lançado! 

Vamos lá?

APRESENTAÇÃO
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Este caderno nasce inspirado pelas ideias
que o educador italiano Francesco
Tonucci vem propagando desde o
princípio da quarentena: as casas como
laboratórios de aprendizagem.

Assim, a ideia de Francesco Tonucci é que
muitas aprendizagens acontecem dentro
da casa. 

Podemos pensar nela e nos seus
contextos como territórios de
aprendizagem.

O QUE É A CASA COMO
LABORATÓRIO?
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QUAL SERIA O PAPEL DE CADA UM DE NÓS? 

Nós, professores, podemos pensar em atividades que promovam
habilidades e competências nos múltiplos espaços de uma casa. Nesse
grande laboratório, os familiares atuam como os auxiliares de laboratório,
preparando as condições para que as crianças possam investigar, explorar
e registrar as atividades que realizam!



A cozinha
A cozinha é um grande universo que possibilita
experimentar diferentes ingredientes, inventar receitas,
misturar texturas e cores. Além disso, questões como o
nutrir, o servir, o partilhar e o cuidar estão sempre
presentes neste espaço. 

Comer é um momento de cuidado e carinho para conosco
e para com quem amamos, é um ritual sagrado, que vai
desde o preparo, até o servir e o comer juntos. Este local
é um laboratório para o desenvolvimento e manutenção
de habilidades, cores, cheiros, texturas e gostos. Reunir-
se ao redor da mesa para compartilhar momentos e
alimentos, é algo especial. 

Que tal arrumarmos a mesa?
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CARO EDUCADOR

Pensando na sua necessidade de construir tarefas para as
crianças e, ao mesmo tempo, levando em consideração
que todos nós nunca permanecemos tanto tempo em
nossas casas isolados, construímos propostas para
serem desenvolvidas em nossas casas. 

A ideia é explorar as cozinhas, lugar tão presente em
nossas vidas cotidianas e que é um espaço que pode
proporcionar muito prazer e aprendizado. 

Esse caderno temático é dividido, fundamentalmente, em
duas seções: EXPLORANDO A COZINHA e HABITANDO A
COZINHA. Cada uma delas contém experiências para os
educadores e educandos, respectivamente. Além disso, a
seção "Pólen de Reflexão" traz propostas de assuntos
complementares. Por fim, a  "BNCC na Cozinha" propõe
conexões entre a BNCC e as ações propostas. 

Gostaríamos de propor a você, primeiramente, que
AVENTURE-SE na sua cozinha e que ela possa lhe
proporcionar inspiração para adaptar algumas destas
experiências para a construção de propostas para os
estudantes de todas as idades.
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Organize alguns registros: fotos, áudios, pequenos textos.

Depois, faça uma sistematização e pense em sua turma. 

Como os estudantes também poderiam explorar suas
próprias cozinhas?

Explorando a cozinha!

O que vemos? 

O que ouvimos? 

O que sentimos? 

O que pensamos? 

O que podemos investigar

em nossa cozinha?

Cada professor visita a cozinha da sua própria casa tendo
em mente duas coisas: o seu currículo e as características
de sua(s) turma(s).
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Que tal fazer uma experiência de
degustação individual dos alimentos
que fazem parte do seu cotidiano
durante as refeições?

Culturalmente misturamos os
sabores quando nos servimos nas
refeições do dia a dia.   A ideia é
degustar um alimento por vez,
explorando individualmente o seu
gosto, sua textura e sua cor,
trazendo ainda mais riqueza para
este momento importante do dia.

OS SABORES DA MINHA COZINHA
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Degustar consiste no ato de provar
e, por consequência, de avaliar o
sabor, identificando o salgado, o
doce, o ácido, o amargo de cada
porção de alimento. 

Uma dica é se servir de um pouco de
água em temperatura ambiente
entre as degustações para
neutralizar o paladar.

Desejamos a você uma boa
degustação!



A proposta deste momento é refletir sobre o papel e as possibilidades de
vivências, interações, conexões e aprendizagens na cozinha. É uma vivência
pessoal que tentará conectar passado, presente e futuro. Memórias,
conhecimentos e invenções. 

OLHARES, MEMÓRIAS, 
AFETOS DA COZINHA
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PASSO 2: OLHAR A COZINHA
Pare em um ponto da cozinha e olhe para
tudo, o que está perto e o que está longe. O
que você vê? De que cor é o piso? Como é o
teto? Há luz? De onde ela vem? Ande pelo
espaço, veja de perto. Evite impulsos (não é
pra arrumar as coisas agora!). Apenas olhe.
Tente perceber se há algum som. Toque
para sentir a textura. Da toalha da mesa, da
pia, de algum objeto. São frios? São
quentes? São ásperos? Lisos?

PASSO 4: LINGUAGENS
Em relação a estas lembranças: O que te
chamou a atenção? Quais foram os
sentimentos e ideias? Registre essas suas
impressões como preferir: desenho, poesia,
texto, carta, história oral (contada a alguém
ou gravada no celular), pode ser um
agradecimento a alguém, uma série de
fotografias. O que te dá vontade de fazer
para registrar estes pensamentos e
sentimentos?

PASSO 3: MEMÓRIAS
Ache um lugar confortável na cozinha onde
você consiga ver o maior número de coisas
possíveis. A ideia é lembrar. O que já
aconteceu nessa cozinha? Que momentos
bons você passou ali? Quem estava? Do que
riram? É possível também lembrar de
outras cozinhas? Que outras histórias você
teve na cozinha?

PASSO 1: PENSAR COM OS PÉS NO CHÃO
Vá até a cozinha e reflita: como é pensar
um lugar com os pés neste lugar? Como é
pensar um lugar sem estar neste lugar?
Chamamos de "memória" um lugar em que
você já esteve. Como chamamos, então, um
lugar em que você nunca esteve?



A cozinha das nossas casas é um lugar que
guarda cheiros, sabores, memórias e
histórias. Nela começamos o dia, dela saem
as nossas refeições e muitas vezes ela é o
ponto de encontro de nossas famílias. É
onde paramos, nos sentamos e podemos
compartilhar muito além de refeições.  Você
já parou para pensar nas possibilidades de
ensino aos seus alunos quando pensamos
nesse rico ambiente, onde a magia dos
alimentos acontece?

Convidamos você a fazer novamente uma
vivência de observação em sua cozinha.
Explore todos os ambientes dela, observe
os armários, as cores dos utensílios e os
detalhes da decoração. O que te chama mais
atenção na sua cozinha? O que você mais
gosta? De algum objeto? Da disposição dos
elementos? De onde eles vieram? Foram
presentes? Quais você tem mais prazer em
manusear? 

Agora, te convidamos a produzir algo
manualmente...

Diariamente, manipulamos os alimentos,
cuidando do preparo, que vai desde a
seleção dos ingredientes, lavagem,
cozimento, temperos até terminar com a
mesa posta, para saciar não só a
necessidade fisiológica, mas também
afetiva. Esse preparo do alimento envolve
um processo de criação, mesmo quando
seguimos uma receita. 

Dessa maneira, propomos que agora, você
faça uma criação artística manual. Pode ser
uma pintura em tecido (que tal produzir um
novo guardanapo para sua cozinha?), um
bordado, uma toalha, reaproveitamento de
objetos de descarte ou até um simples
desenho para decorar sua geladeira.  O
importante é que nessa produção esteja a
sua intenção em demonstrar a sua relação
com a cozinha. Quando terminar, convide
sua família e escolham o melhor lugar onde
sua obra pode ficar. Enfim, deixe mais uma
marca sua nesse rico ambiente de
aprendizagem!

LABORATÓRIO DE 
CRIAÇÃO NA COZINHA
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Seguem algumas ideias de artesanato
para a cozinha:
https://bit.ly/31zUOtC
https://bit.ly/3hBsJrG



Que tal explorar outras potencialidades que este "coração da casa"
possibilita? Já que constantemente fazemos esta roda girar, vamos iniciar o
dia com um pouco de autocuidado? 

Ao levantar, chegando na cozinha, realize um alongamento matinal. Não
requer habilidade e qualquer um pode fazer.

Se não der para deitar no chão, adapte os movimentos aos seus recursos,
mas alongue coluna,  as pernas e mãos à obra!

ALONGAMENTO MATINAL
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OS HÁBITOS, AS PRÁTICAS

13 de 39

A vida “moderna” já não nos
permite passar tanto tempo na
cozinha. A preparação dos
alimentos tem se modificado e,
cada vez mais, nos alimentamos de
produtos industrializados. 

Retornar ao tempo das nossas avós
não é a sugestão, mas, prestar mais
atenção ao que comemos é uma
boa prática para adquirirmos
hábitos mais saudáveis.  E
introduzir o iogurte nas refeições
diárias é um ótima prática para
iniciar.

Por que os iogurtes fazem tão bem
ao organismo? O  leite fermentado
tem microrganismos que eliminam
as bactérias ruins do corpo. 

Alguns tipos específicos de
iogurtes têm bactérias que auxiliam
na absorção dos nutrientes,
favorecendo todo processo
digestivo e fazendo nosso corpo
funcionar melhor.

E você pode fazer seu iogurte em
casa! Só precisa de leite e um
potinho de iogurte natural, sem
açúcar. Quem vai fazer a mágica da
fermentação é o calor! Por isso,
muita atenção às temperaturas no
processo: https://bit.ly/338Fq7l.

Iogurte no café da manhã vai bem
com frutas, granola, mel, nas
refeições em molhos, massas e
muito mais! Aprecie!



REAPROVEITAMENTO 
DE ALIMENTOS

14 de 39

Você já pensou em comer... a casca da banana?

É isso mesmo! Você sabia que a casca da banana, do kiwi, da laranja, do
maracujá e de muitas outras frutas são comestíveis e muito nutritivas?

Além disso, quando consumimos mais partes das frutas, legumes e verduras,
evitamos o desperdício numa atitude de consciência social e ambiental.

A nossa proposta aqui é que você se desafie a experimentar uma nova
receita, utilizando a casca de banana, que é uma parte dessa fruta que
usualmente não consumimos. 

Casca de banana tem uma potencialidade muito grande de reaproveitamento,
podendo ser utilizada para preparar sorvetes, brigadeiro, bolo, pão e muito
mais! Pesquise diferentes receitas, aproveite o momento de preparo e aprecie
novos sabores!

Experimente! https://www.ecycle.com.br/6143-sorvete-de-banana.html



PÓLEN DE 
REFLEXÃO

EMBELEZANDO A COZINHA
Ao sentarmos ao redor da mesa resgatamos muitos valores
importantes: afeto, cumplicidade e cuidado. Neste momento,
estamos nos nutrindo, partilhando e servindo, então, que tal por
um de pouco de beleza neste espaço?

Velas, flores, cores para enfeitar a mesa tornam estes rituais
diários de alimentação muito mais prazerosos. Inspire-se e faça
porta guardanapos, luminárias, vasos, porta trecos com os
resíduos da cozinha.

“Cozinhar é o mais privado e arriscado ato. No alimento se
coloca ternura ou ódio. Na panela se verte tempero ou veneno.
Cozinhar não é serviço. Cozinhar é um modo de amar os outros.”
Mia Couto.

Link: https://bit.ly/3hV1R5S
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Habitando a cozinha!

O que vemos? 
O que ouvimos? 
O que sentimos? 
O que pensamos? 
O que podemos investigar
em nossa cozinha?

Agora é o momento do educando visitar a cozinha da sua
própria casa.
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A cozinha traz e produz memórias, na cozinha tem
história, tem prazer e emoção, tem música e canção, tem
arte e criação.



Como é gostoso brincar de comidinha! Nessa hora, todas as receitas do mundo
são possíveis e todos viram renomados chefs de cozinha. Para incentivar as
crianças, ofereça utensílios de cozinha ou brinquedos que ela consegue usar com
autonomia. As crianças gostam muito de brincar com panelas, bacias, colheres,
batedor de carne, peneiras, ralador, tábua de carne, faca sem corte...  

O fogão pode ser construído com tijolos ou com caixas de papelão. Os
ingredientes podem ser areia, terra, folhas, flores, água, cascas de alimentos, um
punhadinho de grãos... 

COMIDINHA
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DICAS PARA AS CRIANÇAS E FAMÍLIA:
Você já brincou de comidinha? Será que
precisa comprar brinquedos para essa
brincadeira? 

Hoje encontramos nas lojas de
brinquedos pratinho, garfinho, faquinha,
panelinhas, fogãozinho, para as crianças
brincarem. Mas você pode oferecer para a
criança utensílios de cozinha de verdade,
elas ficarão muito contentes com esses
objetos, se sentirão importantes e
responsáveis. 

Deixe um local para a criança brincar e
montar a cozinha dela, assim, o fim da
brincadeira será organizar a cozinha,
deixar tudo limpinho e guardado. No
dia seguinte, a brincadeira começa
novamente com outras vivências e
aprendizados.

EDUCAÇÃO
INFANTIL



Uma vez por semana, se aventurem a fazer uma receita de pão. Uma mesma
receita auxilia a criança a aprender a ordem dos ingredientes. Cuide da
organização: limpe a mesa, coloque tudo que precisará pertinho de vocês. Uma
bacia onde irão misturar os ingredientes, uma colher para mexer, uma xícara para
medir, a farinha, a água morna, o fermento.

O PÃO NOSSO DE CADA DIA
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INGREDIENTES:
360 g (3 xícaras) de farinha de trigo
230 g (1 xícara) de água
4 g (½ sachê) de fermento biológico seco
7 g (½ colher de sopa) de sal

MODO DE FAZER:
Coloque primeiro os ingredientes secos,
depois misture a água morna aos poucos.
Comece misturando com a colher, depois
acrescente a farinha aos poucos, até
formar uma massa consistente. Retire da
bacia, coloque em uma superfície limpa e
lisa para poder amassar o pão com as
mãos.

Cozinha é lugar de criança? Sim! As crianças gostam muito de participar da preparação dos
alimentos, a cozinha é um ótimo local de aprendizagem! 

Para os bebês podemos oferecer um pedacinho pequeno da massa para sentirem a textura e o
gosto. As crianças pequenas podem acrescentar os ingredientes, mexer e abrir a massa, segundo
as orientações de um responsável. 

Essa é uma boa oportunidade para resgatar costumes de família, como ter o cobertor para cobrir o
pão ou ver se o pão já está pronto para ir ao forno com uma bolinha da massa em um copo de
água. Dar para alguém um pedaço do pão que vocês fizeram traz laços afetivos e de solidariedade. 

EDUCAÇÃO
INFANTIL



A cozinha é um espaço de experiências, aprendizagens e de interesse das
crianças, mas, é claro que elas devem estar acompanhadas de um adulto
responsável, que possa auxiliá-la em algumas atividades. Que tal contar uma
história utilizando os utensílios e os alimentos que tem na cozinha?

EDUCAÇÃO
INFANTIL

HISTÓRIAS PARA CONTAR! NA
COZINHA VOU ME INSPIRAR!
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Para iniciar, escolha a história e um local da cozinha para se acomodarem. Utilize verduras, legumes e
frutas e utensílios da cozinha na contação. Uma sugestão de história que tem tudo a ver com a temática
da cozinha é “A cesta de Dona Maricota”, de Tatiana Belink.

Para bebês: mostre os a alimentos e objetos bem de perto e
deixe que toquem, mude o tom da voz e fale o nome dos
personagens e dos alimentos. Use uma bacia para colocar
os alimentos e deixar que eles peguem, experimentem,
sintam a textura e o sabor. Importante: os alimentos devem
ser higienizados antes de a criança manusear. 

Para crianças maiores: após contar, questione sobre a
história, o nome dos personagens, dos alimentos, o que
aconteceu, a ordem dos acontecimentos e se poderia
terminar diferente. Pergunte se tem algum alimento da
história na cozinha da casa, peça que a criança reconte a
história e fale ou organize na sequência os alimentos que
foram apresentados. Vocês ainda podem aproveitar o
momento para fazer uma receita com esses alimentos!

Para registar esse momento, filme, fotografe ou peça para as crianças maiores desenharem o que foi
feito. As crianças de cinco anos já podem fazer a tentativa de escrita do nome dos alimentos.

Mais sugestões de histórias na cozinha: “O sanduiche da Maricota” (Avelino Guedes); “Camilão, o
Comilão” (Ana maria Machado) e “O ratinho, o morango vermelho e o grande urso esfomeado” (Don e
Audrey Wood).



A ARTE DE COMBINAR CORES,
SABORES E MÚSICA
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MÚSICA: 
Coloque músicas para as crianças
ouvirem. Depois, espalhe panelas e potes
pela mesa ou, de preferência, no chão, e
dê uma colher de pau para os crianças
batucarem. 

CORES: 
Faça gelatinas de cores variadas e
sobreponha em uma travessa
transparente. Cozinhe macarrão colorido
ou peça ajuda para as crianças para
colorir   o macarrão com o urucum
(colorau) ou o açafrão. Faça uma bela
salada colorida com verduras, legumes
ou frutas variadas.  O bolo e bolachinhas  
podem ser decorados com calda de
chocolate, leite condensado, frutas e
confetes. Os pratos podem ser
decorados no formato de um rosto feliz
ou de animais com arroz, feijão, verduras
e legumes ou frutas. Na internet você
pode encontrar várias sugestões ou você
pode pedir ajuda para os professores do
seu (a) filho (a).

DICAS PARA AS CRIANÇAS E FAMÍLIA:
Alimentos coloridos podem incentivar a alimentação. A decoração de um bolo ou uma
pizza, os diferentes formatos das bolachas caseiras, um prato decorado com verduras,
legumes ou com frutas pode fazer com que a criança coma brincando e experimente
novos sabores.

Cozinhar é uma arte! A arte de transformar, de servir, de misturar, de separar, de
cuidar, de amar e de lembrar. A cozinha da casa pode se transformar em um local
artístico e muito divertido para as crianças.

EDUCAÇÃO
INFANTIL



Inspirado no brincar investigativo,
percebido no universo infantil, esta ideia
colabora para uma exploração livre dos
utensílios da cozinha, aguçando o
conhecimento de mundo pelas
percepções sensoriais.

O  “Guardião do tesouro” pode ser uma
grande caixa, uma bacia ou até mesmo
um cesto de vime.

Então, é só escolher na cozinha os
utensílios que serão organizados dentro
dele. Opte por objetos de diferentes
materiais, tamanhos e texturas,
evitando a seleção apenas  de plásticos.

Para os bebês, é importante assegurar
que dentro do “Guardião do tesouro”
estejam objetos seguros para sua
exploração livre.

DICAS PARA A FAMÍLIA:
Sugerimos um vídeo que trará
informações interessantes sobre a
elaboração de um   “Cesto do
tesouro”, idealizado por   Elinor
Goldschmied. Segue abaixo o link:
https://youtu.be/OIWJakPSLb0

O GUARDIÃO DO TESOURO
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Depois de organizado, coloque o
“Guardião do tesouro” próximo ao bebê,
e então logo perceberá algo diferente no
ambiente que o levará a investigar e
explorar sensorialmente os tesouros
encontrados.

Se as crianças tiverem a oportunidade
de procurar o  “Guardião do tesouro”
pela casa, a brincadeira se tornará muito
mais divertida! 

O adulto pode conduzir a procura com
pistas faladas, levando a criança a
encontrar e depois explorar livremente
seus “tesouros”. 

É muito importante preservar a
liberdade e a autonomia da criança
neste brincar.

EDUCAÇÃO
INFANTIL



BRINCANDO COM EMBALAGENS
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Nosso dia a dia na cozinha produz uma
grande quantidade de lixo. Brincando
com embalagens vazias, as crianças se
tornam seres inventivos, capazes de
criar situações e brinquedos incríveis
que lhe proporcionarão prazer em
estar desfrutando de um brincar
produzido por elas mesmas.

Para esta vivência, algumas
embalagens deverão ser higienizadas,
para depois serem oferecidas às
crianças. Escolha embalagens
atrativas, com diferentes formatos e
bem coloridas, como as de iogurte, as
de caixas de leite, de gelatina, etc.

Para os bebês, o brincar é livre,
podendo perceber o objeto através de
suas explorações sensoriais e
levantar inúmeras hipóteses
experimentando os materiais.

Para as crianças maiores, o brincar
com embalagens permite uma
experimentação da vida cotidiana
adulta relacionada ao brincar de faz-
de-conta,  por exemplo, o brincar de
casinha, onde as crianças   utilizam as
embalagens como parte de sua
cozinha. 

IMPORTANTE! Cuidado com a seleção
das embalagens, priorize as que não
apresentem riscos para os bebês e as
crianças.

Outra brincadeira possível é o
mercadinho! As crianças classificam as
embalagens quando organizam as
prateleiras, colocam os valores nos
produtos, produzem dinheirinhos com
papel ou sementes, criam a caixa
registradora, enfim, exploram a sua
imaginação.

EDUCAÇÃO
INFANTIL



Meditação é um jejum mental,
onde se procura o não pensar.
Seja em silêncio ou cantando
mantras, depois de um tempo, as
preocupações desaparecem e a
mente se acalma. Vai daí que
cozinhar também pode ser uma
forma de meditação.

Leva tempo, exige paciência e
entrega. Se você não põe a mente
no que está fazendo pode
queimar a comida, salgar demais,
temperar de menos, errar a
receita e cometer toda sorte de
erros e distrações, que poderiam
se tornar tragédias! 

Além disso, essa combinação de
paciência, entrega e atenção, dá
margem a micromeditações -
enquanto você faz não pensa.
Não julga, apenas observa.

Comida e alma se dão muito
bem. Cozinhar pode ser uma
prática tão rica em significados e
insights quanto qualquer outra. 

Além, é claro, de acalmar a
mente.

PÓLEN DE 
REFLEXÃO

MEDITANDO NA COZINHA
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Você já parou para escutar quantos
sons incríveis ouvimos na cozinha? 

Os pratos de louça, o barulho da panela
de pressão, a água da torneira caindo, a
mesa do almoço sendo posta. Até a
comida sendo preparada pode virar
música – a carne na frigideira, o molho
borbulhando, o estourar da pipoca na
panela. 

Vamos fazer um experimento com os
sons e instrumentos da cozinha?
Prepare-se para começar a batucada...

Vá até a cozinha e prepare os
“instrumentos” musicais que vamos
utilizar. Em cada canto vamos pegar um
item.

BATUQUE NA COZINHA
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Vamos criar uma escala musical desses sons?
Do mais agudo para o mais grave? Do mais
fraco para o mais forte? Depois disso, que tal
criar sua música? 

Experimente criar os sons em uma sequência
legal, por exemplo, duas batidas na panela e
uma no pote plástico, ou uma batida no copo e
duas na panela. São muitas possibilidades de
ritmos com os utensílios da cozinha.

Comece procurando algo que possa ser
sua baqueta – uma colher de pau ou de
alumínio, só não vale pegar facas, pode
ser perigoso! Agora é hora dos
batuques. Para isso, escolha 1 panela, 1
prato, 1 copo e 1 caneca. Além disso,
procure 2 recipientes de plástico
também de diferentes tamanhos. 

Agora, com todos os instrumentos
preparados, é hora de prestar atenção
nos sons que eles podem fazer.
Experimente bater com a colher em
cada objeto escolhido e perceba a
diferença de cada som produzido.
Alguns são mais fortes, outros mais
fracos, qual deles é mais grave e qual é
mais agudo?

ENSINO
FUNDAMENTAL



Criar sequências rítmicas com utensílios da cozinha pode gerar muitas outras
atividades. Que tal experimentar outras possibilidades com diferentes objetos?
Para as crianças maiores, é possível criar um Xilofone enchendo copos de vidro
com água em quantidades diferentes, criando assim diferentes notas musicais.
Isso pode ser bem divertido e enriquecedor. 

Para as crianças menores, utilize recipientes plásticos com diferentes tamanhos,
criando vários instrumentos de percussão. Pode-se utilizar potinhos usados de
iogurte, margarina e o que mais for de descarte. Além dos batuques, podemos
criar vários instrumentos simples, como chocalhos e pequenos ganzás. Para isso,
coloque uma pequena quantidade de grãos (pode ser arroz, pipoca) nos potinhos
plásticos e lacre-os com uma fita adesiva.  Experimente também acompanhar
músicas que você gosta, usando seus instrumentos da cozinha. Prepare uma
música que goste, junte toda família depois do almoço ou jantar e faça seu show,
com os instrumentos produzidos. Vai ser um sucesso!

BATUQUE NA COZINHA
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DICAS PARA AS CRIANÇAS E FAMÍLIA:
Criando um xilofone com copos de água: https://bit.ly/31Okh2I
Música “Prato fundo”, de Noel Rosa, na versão do grupo Tiquequê: https://bit.ly/3jBXAVG
Diferenças entre sons graves e agudos: https://bit.ly/2YXISAa
Música com colheres (colherim): https://bit.ly/3jDK6bE

ENSINO
FUNDAMENTAL



 É comum pensarmos na culinária e na produção de alimentos como uma forma
de arte, mas não podemos esquecer as ciências naturais que permeiam cada
etapa das transformações que ocorrem desde a produção e preparação de
alimentos até à digestão. Trabalhar de forma concreta é a maneira mais eficaz de
construir conhecimento para as crianças.

Imagine que o  planeta terra é uma maçã. Corte a
maçã em quatro partes. Uma delas é coberta por
terra e o restante é tudo água: oceanos, lagos, rios e
córregos. 

Pegue o ¼ que é a terra e corte ao meio, uma das
metades é coberta por gelo, desertos e montanhas.

Corte a outra metade (12,5%) em 4 partes, duas
destas partes são terras rochosas, inférteis ou
cobertas por estradas e cidades. 

E então, nos resta 7,5% da maçã. Este é o tamanho
da área de terra que temos no planeta para plantar e
produzir alimentos para todo o mundo!

QUAL O TAMANHO DA TERRA?
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DICAS PARA AS CRIANÇAS E FAMÍLIA:
Questione se as crianças sabem de onde vem os alimentos e o que é necessário para produzi-los.
Os pequenos produtores, denominados agricultura familiar, produzem mais de 80% dos alimentos
que consumimos. Esses agricultores auxiliam no combate a fome, na redução da pobreza e
contribuem para o desenvolvimento sustentável dos territórios rurais. Comprar os alimentos em
feiras livres e dos próprios produtores incentiva e fortalece estas atividades. Se possível, peça
para um produtor rural contar um pouco da sua atividade para as crianças, elas vão gostar muito
de saber como é esta realidade.

ENSINO
FUNDAMENTAL



Que tal ampliar os momentos em família na cozinha, incluir as crianças na hora de
preparar os alimentos e despertar seu interesse pelo lugar mais saboroso da
casa? Cuidados devem ser tomados com objetos cortantes e o fogo, mas, com a
supervisão dos adultos, as crianças podem descascar alimentos, escolher os
utensílios e participar de todas as etapas da preparação, ampliando sua
concentração, habilidades motoras e percepções sensoriais. Vamos lá?

DOCE DE BANANA
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Você vai precisar de cascas de 2 bananas,
bem lavadas e picadas - 1 lata de leite
condensado - 4 colheres (sopa) de chocolate
em pó - 1 colher (sopa) de margarina ou
manteiga. Bata todos os ingredientes no
liquidificador. Leve a mistura ao fogo baixo
para ferver, mexendo sempre até começar a
soltar do fundo. Desligue e deixe esfriar.
Depois, você pode enrolar e passar no
granulado ou servir em copinhos.

BRIGADEIRO DE CASCA DE BANANA

DICAS PARA AS CRIANÇAS E FAMÍLIA:
Cozinhar pode se transformar em uma grande brincadeira, aproveite para relembrar com as
crianças os seus momentos de infância vivenciados na cozinha. As crianças pequenas nem
sempre tem noções de medida, então arrume medidores precisos para que elas não se
confundam. Deixe os ingredientes para a receita já separados em vasilhas para ajudar a
organização e evitar acidentes. É bom também ensinar a importância da higiene na culinária.
Outra dica importante é a limpeza: depois de pronta a receita, deve-se arrumar tudo e lavar os
utensílios usados.

ENSINO
FUNDAMENTAL

OUTRAS OPÇÕES:
Opções deliciosas também sem açúcar aqui: https://bit.ly/3ktdkL0



Que personagens e histórias podemos criar com os objetos da cozinha? Vamos
criar alguma história? Que personagens são esses? Como chamam? Onde
moram? Que características eles possuem? Têm sentimentos? Sonhos?
Defeitos? Que aventura viverão juntos?

O QUE TEM NA COZINHA?
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1 Faça uma exploração pela cozinha
procurando objetos. Alguns você já
conhece, outros não. Tente achar coisas
pouco usadas e que talvez você nem
saiba o nome. Panelas, talheres, copos,
que outros existem?

2 Escolha um lugar para ir
colocando-os (em cima da
mesa, em um canto da
cozinha, na pia).

3 Organize-os neste local de
forma a ver todos.

4 Agora escolha um por um: para
que serve esse objeto? Antes de
perguntar para alguém tente
descobrir você mesmo. Que
utilidades poderia ter? E antes de
passar para o próximo, dê um nome
que você acha que tem a ver com
este objeto. OBS: Aqui é um nome
que você vai inventar, caso você já
saiba esse nome, que outro nome
você poderia dar para uma panela,
por exemplo?

5 Pegue um caderno ou uma folha de papel
para ir registrando este catálogo de
objetos. Registre como achar melhor, pode
ser uma lista com os nomes, pode ser
nomes e desenhos.

6 Agora vamos descobrir os usos que
estes objetos já possuem? Vamos
perguntar para alguém da casa para que
serve e como usa. Anote na sua folha o
nome que as pessoas costumam dar a
estes objetos. Aqueles que você sentir
muita curiosidade, peça para alguém da
casa lhe ensinar a usar.

7 Apresente suas descobertas para as
pessoas da casa.

8 Você conhece a história do ‘homem de
lata’ do Mágico de Oz? Ele era um
lenhador que foi perdendo partes do
seu corpo por causa de um feitiço de
uma bruxa. Cada vez que perdia uma
parte, ela era substituída por uma parte
de lata. Logo, ele ficou sendo todo feito
de lata, mas havia um problema: ele
não tinha coração e, por isso, havia
perdido seus sentimentos. Então ele
entra em uma aventura mirabolante
com seus amigos para o encontrar o
Mágico de Oz e pedir-lhe um novo
coração. 

DICA:  Se quiser se inspirar é possível ler a história inteira do
Mágico de Oz pela internet. É uma história fascinante que você
vai adorar! Livro completo aqui: https://bit.ly/2Z1xHGW ou
https://bit.ly/3gOKEd3 (PDF).

ENSINO
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COMIDINHA

Dicas para o professor:
Brincar de comidinha é uma das brincadeiras que as crianças mais fazem. É um momento onde elas se envolvem
com o preparo, colheita de materiais, organização, beleza, inventam histórias, situações, narrativas.

Para saber mais:
MEIRELLES, Renata. Cozinhando no quintal. Editora Terceiro Nome, 2014.
Um convite a brincar de comidinha, uma brincadeira potente da cultura da infância. Ser criança é natural:
https://youtu.be/GH3kPgOO1RA  

CAMPOS DE
EXPERIÊNCIA

O PÃO NOSSO 
DE CADA DIA

Dicas para o professor:
Os alimentos feitos em casa nos proporcionam vivências, cheiros e sabores que ficarão em nossa memória por
toda a vida, porém diante da grande industrialização de alimentos e urbanização muitas receitas e conhecimentos
sobre alimentos ficaram esquecidos. Com esse cenário podemos estimular as famílias a fazer uma receita de pão
todas semanas. Com esse ritmo semanal a criança irá adquirir segurança ao saber quais os passos para se fazer
um pão, irá desenvolverá a motricidade fina, aprenderá organização, noção de quantidade, do gênero textual
receita, das cores e formas. Segundo Emmi Pikler, não é preciso estimular as crianças, devemos confiar em sua
curiosidade e desejo. Ao começarmos a organizar os ingredientes para fazer o pão a criança se aproximará
naturalmente com o desejo de ajudar.

Sites para pesquisa: 
Crianças fazendo o pão: https://youtu.be/jM5l-kjsg-A
Detalhes de uma receita de pão para iniciantes: https://amopaocaseiro.com.br/receita/pao-caseiro/ 
PUFV Fundamentos Teóricos e Metodológicos. A aprendizagem e o desenvolvimento dos bebês segundo a teoria
de Emmi Pikler. 
MARQUES, Estêvão, Marina Pittier, Fê Sztok. Pão, Pão, Pão. Os livros desta série trazem narrativas simples,
poéticas e bem-humoradas e vêm acompanhadas de canções com a história narrada e com uma trilha musical 

CAMPOS DE
EXPERIÊNCIA

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
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HISTÓRIAS PARA
CONTAR! NA COZINHA

VOU ME INSPIRAR!

Dicas para o professor:
A contação de  histórias é muito importante para a aprendizagem e o desenvolvimento da criança, pois contribui
para a formação da identidade, da autonomia e da constituição de valores. Na cozinha, uma bacia ou a metade de
uma melancia pode se transformar em um barco, uma simples colher de pau ou uma abobrinha pode ser um remo.
Uma panela pode ser um poço e a tampa um disco voador.  Pesquise na internet ou no acervo da sua escola sobre
as histórias que apresentam como tema, ou em seu contexto, os alimentos, e também como utilizar objetos nas
contações de histórias.

Para saber mais:
Possibilidades de pensar o que a literatura apresenta - “Fundamentos Teóricos e Metodológicos” do PUFV (p. 69).
Três modelos para pensar a criança como um explorador - “O Programa a União Faz a Vida na Educação Infantil”
(p. 27 a 33). 

CAMPOS DE
EXPERIÊNCIA

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

A ARTE DE
COMBINAR CORES,
SABORES E MÚSICA

Dicas para o professor:
A arte auxilia no desenvolvimento cognitivo da criança, na linguagem, na sensibilidade estética e emocional, na
percepção, na criatividade, na concentração e no movimento. Nossa proposta é que você pense a cozinha como
local de arte, diversão e musicalização. Pesquise atividades em que possam ser utilizados os objetos, utensílios e
alimentos da cozinha.   Indicamos algumas músicas que podem ser trabalhadas com todas as faixas etárias:
“Borboletinha:”; “Bagunça na cozinha”; “Vovó tá na cozinha”; “Sopa do neném”.

Para saber mais:
Possibilidades sonoras: https://youtu.be/hh78k9TGfJ4
Pratos decorados: glo.bo/3haEW5w e https://bit.ly/3bApYoj

CAMPOS DE
EXPERIÊNCIA

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
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GUARDIÃO 
DO TESOURO

Dicas para o professor:
Esta é uma brincadeira exploratória curiosa e interessante, possível de realizar com crianças de todas as idades,
que trabalha questões importantes do desenvolvimento infantil como as sensações, o desenvolvimento
psicomotor, a atenção, a criatividade e a imaginação, noções de espaço, dentre outros. O brincar investigativo e
exploratório do “Guardião do tesouro” assegura às crianças os direitos de aprendizagem e desenvolvimento
apontados pela BNCC. Facilmente é percebido o brincar, o explorar, o participar, o conhecer-se e o conviver
permeando as ações da criança nos momentos sugeridos por esta brincadeira.   Os Campos de Experiências se
articulam com inúmeras possibilidades de arranjos quando observamos a criança vivendo esta experiência, na
qual se potencializam o aprender e o desenvolvimento das crianças.

Para saber mais: 
O “Guardião do tesouro” foi inspirado na ideia dos “Cestos do tesouro” indicada para o trabalho com bebês. Para
saber mais, vale a leitura do livro citado na referência: GOLDSCHMIED, Elinor e JACKSON, Soni.  Educação de 0 a 3
anos: o atendimento em creche. Ed Grupo A, 2006.
Para saber mais sobre as fases do desenvolvimento infantil, sugerimos o texto “As fases do desenvolvimento
infantil e suas relações com a aprendizagem” – páginas de 61 a 68 - Prof. Dr. Max G. Haetinger, encontrado no
material do Programa A União faz a Vida indicado na referência abaixo:    Contribuições teóricas e práticas
pedagógicas: o Programa A União Faz a Vida na educação infantil (PUFV EI) / Daniela Haetinger; Max Günther
Haetinger (organizadores). – Porto Alegre: Sicredi, 2018.

CAMPOS DE
EXPERIÊNCIA

BRINCANDO COM
EMBALAGENS

Dicas para o professor:
Que tal explorar ainda mais as possibilidades de criação com embalagens? O livro “Brincando com embalagens”,
de Thereza Chemello, inspira inúmeras possibilidades para a criança produzir o seu próprio brinquedo
confeccionado com embalagens, retalhos de papéis e tecidos, dentre outros materiais. Vale a pena dar uma
olhadinha!

CAMPOS DE
EXPERIÊNCIA

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
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BATUQUE 
NA COZINHA

Competência geral:
Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal,
visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

Competências específicas:
Linguagens - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e
digital – para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir
sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação.

Ciências Humanas - Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias
digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado a localização, distância,
direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.

Ciências da Natureza - Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana,
fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

Matemática - Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e
culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las
crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes.

Dicas para o professor:
A atividade “Batucada na cozinha” parte da experimentação, diferenciação e apropriação de sons. Ela pode ser
desenvolvida com crianças a partir de 6 anos podendo propor diferentes experimentações para cada faixa
etária.  Embora a base da atividade seja a música, é possível criar percursos que envolvam outras áreas do
conhecimento, como produção de textos, contagem e catalogação da quantidade dos sons produzidos. Busque, na
realidade da sua turma e das famílias, adaptá-la fazendo os ajustes necessários. Incentive os alunos e as famílias
a explorarem todas as possibilidades de sons produzidos com os utensílios retirados da cozinha. Como já vimos, a
cozinha pode se tornar um excelente laboratório criativo e lá é possível encontrar várias formas de produzir sons
de maneira não convencional, que muitas vezes nos passam despercebidos. Como registro do percurso, peça para
as famílias gravarem os alunos fazendo suas escalas sonoras, assim como a sequência rítmica acompanhada das
músicas escolhidas. Pensando na sala de aula presencial, pense na possibilidade de uma orquestra de sons com
esses utensílios, alguns com potes, outros com canecas, outros com colheres. Esse percurso pode ser bastante
interessante.

Link de materiais: 
Oficina de instrumentos de percussão: https://bit.ly/2EOQKxa
Fazendo música com colheres: https://bit.ly/31OB71n
Sons graves e agudos: https://bit.ly/34VUgQS
Brincadeiras musicais com copo: https://bit.ly/32ND4ul

LINGUAGENS CIÊNCIAS
HUMANAS

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

MATEMÁTICA

ÁREAS DO
CONHECIMENTO
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Competências específicas:
Linguagens - Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente
frente a questões do mundo contemporâneo.

Ciências Humanas - Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico-informacional com base nos
conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em
situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo.

Ciências da Natureza - Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões científico-
tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos,
sustentáveis e solidários.

Matemática - Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes,
recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo.

Dicas para o professor:
Esta atividade permite trabalhar conceitos da agricultura familiar e da produção de alimentos orgânicos (sem
agrotóxicos). Para este enfoque a ONU Brasil tem uma nova plataforma desenvolvida pela FAO, a Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, que reúne dados a respeito desses pequenos agricultores, e
também produziram um vídeo muito bom que auxilia nesta construção. O dia 16 de outubro é o Dia Mundial da
Alimentação, uma boa data para celebrar uma alimentação saudável. Confira o vídeo e acesse a plataforma em
www.fao.org/family-farming/es. Agricultores familiares produzem mais de 80% da comida do mundo
https://bit.ly/32OfRIy.
Qual o tamanho da Terra? - Fonte: LEGAN, L. Criando habitats na escola sustentável. IMESP, Pirenópolis, GO:
Ecocentro IPEC, 2009, p.15.
Para contribuir com a realização destas atividades o vídeo Comida que Alimenta é uma realização do Centro Sabiá,
vinculado ao projeto Trabalho, Renda e Sustentabilidade no Campo, patrocinado pela Petrobras. O projeto busca
fortalecer as experiências de agricultura Agroflorestal de base Agroecológica na Zona da Mata Sul de
Pernambuco, além de ter um forte componente de agregação de valor à produção da agricultura familiar desse
território, com a instalação de Unidades de Beneficiamento de frutas e de mel. Comida que alimenta
https://bit.ly/32P1inR.

Sites para pesquisa: 
https://bit.ly/2DuM6TR

QUAL O 
TAMANHO
DA TERRA?

Competências gerais:
Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social,
cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para
a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

LINGUAGENS CIÊNCIAS
HUMANAS

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

MATEMÁTICA

ÁREAS DO
CONHECIMENTO
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DOCES DE
BANANA

Competência geral:
Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

Competências específicas:
Linguagens - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e
digital –, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir
sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação.

Ciências Humanas - Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a
curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a participar
efetivamente das dinâmicas da vida social.

Ciências da Natureza - Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana,
fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

Matemática - Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e
resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados.

Dicas para o professor:
Nesta atividade podem ser trabalhados temas relacionados a alimentação envolvendo reaproveitamento e o
desperdício. Quanto ao desperdício nem tudo que vai para o lixo é... lixo. O vídeo indicado abaixo traz dicas para
aproveitar alimentos que a maioria descarta. Semente de abóbora, casca de laranja, talo de brócolis, casca de
banana, etc.. 

Quanto ao desperdício de alimentos no mundo a  WWF – Brasil, com o intuito de informar as pessoas não apenas
sobre os aspectos ambientais da produção e do consumo de alimentos, mas principalmente fazer com que elas
percebam o poder de transformação que elas possuem a cada garfada, desenvolveu uma animação sobre o tema.
“O Desperdício do Planeta” é o vídeo do programa Agricultura e Alimentos que desde o título invoca a triste
realidade de “jogar fora” todos recursos naturais utilizados na produção de alimentos que vão para o lixo.

Link de materiais: 
Aproveitando cascas, talos, sementes e folhas: https://bit.ly/3jC9ezK
O desperdício do planeta de todo alimento que é produzido no mundo é desperdiçado? https://bit.ly/2Gqxy9D

LINGUAGENS CIÊNCIAS
HUMANAS

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

MATEMÁTICA

ÁREAS DO
CONHECIMENTO



O QUE TEM 
NA COZINHA?

Competências específicas:
Linguagens - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e
digital –, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir
sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação.

Matemática - Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes,
recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo.

Ciências da Natureza - Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento científico
como provisório, cultural e histórico.

Ciências Humanas - Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico-informacional com base nos
conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em
situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo. Interpretar e expressar sentimentos,
crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação
das Ciências Humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus
saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

Dicas para o professor:
Professor, sabemos que há uma diversidade grande de famílias, com estruturas diferentes e tempos diferentes
que dedicam às suas crianças. Nesta atividade usamos bastante a imaginação e queremos incentivar o que a
competência número 2 da BNCC nos diz, incentivar a curiosidade intelectual. Mais importante do que saber o uso
‘correto’ de uma panela, estamos propondo que ele faça uma investigação, levante hipóteses, registre seus
aprendizados. A criação de novas soluções científicas caminha junto com a criatividade, com uma mente livre para
pensar em alternativas ainda não pensadas. Explicar isso às famílias é fundamental, já que tem uma visão
antiquada do que é a aprendizagem escolar e buscam uma referência de ‘certo’ e ‘errado’, não focando o processo
de pensamento das crianças. Quanto mais estímulo a essa ‘curiosidade intelectual’ houver, mais interessante vai
ser a atividade. Podem as famílias serem ‘perguntadoras’ ao invés de ‘explicadoras’?

Uma outra questão importante é que sugerimos a leitura de um livro. Claro, que é preciso ter cuidado com famílias
onde nem a criança e nem os adultos dominam a leitura. Precisamos conseguir ter essa sensibilidade na indicação.
Essa história possui versões em filme, é possível substituir. Mas se alguma família concordar em fazer a leitura,
separando um tempo do seu dia para isso até o final do livro, seria muito interessante. Da mesma forma, se
conseguirmos disponibilizar o livro físico, isso vai ser muito mais rico, mas há uma versão digital que
encaminhamos no roteiro.

Para saber mais:
Filme completo dublado (versão de 1939): https://bit.ly/3hUKFNX

LINGUAGENS CIÊNCIAS
HUMANAS

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

MATEMÁTICA
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Competências gerais:
Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas,
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita),
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística,
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

ÁREAS DO
CINHEICMENTO
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SUMÁRIO

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
(EDUCAÇÃO INFANTIL)

CONVIVER com outras crianças e
adultos, em pequenos e grandes
grupos, utilizando diferentes
linguagens, ampliando o
conhecimento de si e do outro, o
respeito em relação à cultura e às
diferenças entre as pessoas.

BRINCAR cotidianamente de diversas
formas, em diferentes espaços e
tempos, com diferentes parceiros
(crianças e adultos), ampliando e
diversificando seu acesso a produções
culturais, seus conhecimentos, sua
imaginação, sua criatividade, suas
experiências emocionais, corporais,
sensoriais, expressivas, cognitivas,
sociais e relacionais.

CONHECER-SE e construir sua
identidade pessoal, social e cultural,
constituindo uma imagem positiva de
si e de seus grupos de pertencimento,
nas diversas experiências de
cuidados, interações, brincadeiras e
linguagens vivenciadas na instituição
escolar e em seu contexto familiar e
comunitário.

EXPRESSAR como sujeito
dialógico, criativo e sensível,
suas necessidades, emoções,
sentimentos, dúvidas, hipóteses,
descobertas, opiniões,
questionamentos, por meio de
diferentes linguagens.

EXPLORAR movimentos, gestos,
sons, formas, texturas, cores,
palavras, emoções,
transformações, relacionamentos,
histórias, objetos, elementos da
natureza, na escola e fora dela,
ampliando seus saberes sobre a
cultura, em suas diversas
modalidades: as artes, a escrita, a
ciência e a tecnologia.

PARTICIPAR ativamente, com adultos
e outras crianças, tanto do
planejamento da gestão da escola e
das atividades propostas pelo
educador quanto da realização das
atividades da vida cotidiana, tais
como a escolha das brincadeiras, dos
materiais e dos ambientes,
desenvolvendo diferentes linguagens
e elaborando conhecimentos,
decidindo e se posicionando.



BNCC NA COZINHA

37 de 39

SUMÁRIO

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS
(EDUCAÇÃO INFANTIL)

Os Campos de Experiências possibilitam apreender o mundo a partir da
inserção em experiências culturais, científicas, artísticas, de movimento,
tecnológicas, tanto aquelas iniciadas pelas crianças como as propostas
pelos educadores.

Para saber mais:
"Práticas de apropriação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) pelo Programa A União Faz a Vida"
do livro "Fundamentos Teóricos e Metodológicos" - página 59.
Site - http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil/os-campos-de-experiencias.



EI 02 TS 01

GRUPO POR FAIXA ETÁRIA:
01 BEBÊS 
(0 a 1 ano e 6 meses)
02 CRIANÇAS BEM PEQUENAS
(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)
03 CRIANÇAS PEQUENAS
(4 anos a 5 anos e 11 meses)

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA:
EO O eu, o outro e o nós
CG Corpo, gestos e movimentos
TS Traços, sons, cores e formas
EF Escuta, fala, pensamento e imaginação
ET Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações

Posição da habilidade na
numeração sequencial do
campo de experiências para
cada grupo/faixa etária.

ETAPA DE ENSINO:
Educação Infantil

*Refere-se ao primeiro objetivo de aprendizagem e desenvolvimento
proposto no campo de experiências: "Traços, sons, cores e formas" para
crianças bem pequenas.

38 de 39

DESVENDANDO A BNCC



SAIBA MAIS E DICAS
Francesco Tonucci: a casa como lugar de
brincadeira e aprendizado durante a pandemia
- https://bit.ly/39UC22A.

IMAGENS E ILUSTRAÇÕES: FREEPIK.COM / CANVA.COM
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