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Vamos colocar a mão na massa? Visando proporcionar um momento mãe e filho(a) 
muito especial, gostaria de propor a “hora da culinária”. Abaixo tem uma sugestão, mas a 
receita a ser preparada é de livre escolha. Tirem muitas fotos deste momento e postem no 
grupo! 
 

Atividade 1: Lista de Compras. 
 

Utilizando revistas, jornais, encartes, etc., recorte imagens dos ingredientes que serão 
utilizados na receita escolhida. Depois, cole em folha A4. Na hora de preparar a receita ficará 
mais fácil o aluno “ajudar” observando as imagens dos ingredientes. 

 

 
 
 

 



Atividade 2: Preparo da receita 
 

O ideal é dedicar um tempo exclusivo para o preparo da receita em que mãe e filho(a) 
façam tudo (ou quase tudo) juntos. Desde pegar bacias, colheres e formas, até lavar e cortar 
os ingredientes para o preparo da receita. Conversem sobre o que está sendo feito, sobre o 
que são ingredientes, cuidados que devemos ter na cozinha, etc. 
 

Sugestão de receita: Bolo de cenoura sem leite. 
 

INGREDIENTES: 
 
3 ovos 
3 cenouras médias 
1 xícara (chá) de óleo 
3 xícaras (chá) açúcar 
3 xícaras (chá) de farinha de trigo 
1 colher (sopa) de fermento 

 
 

MODO DE PREPARO 
 

No liquidificador, coloque a cenoura já picada, junte os ovos e o óleo e bata até que a 
cenoura esteja triturada. 

Em uma batedeira, despeje essa mistura e junte o açúcar, bata um pouco e misture o 
trigo e bata na velocidade média e acrescente o fermento. 

Bata até ficar homogêneo. Unte com óleo uma forma com furo no meio, despeje a 
mistura e leve ao forno pré aquecido a 180° graus de 30 a 40 minutos. 
 

Depois de pronto e hora de preparar a mesa para um delicioso café mãe e filho(a) e 
conversarem bastante! 

 

 
 

Atividade 3: Recordações 
 

Vamos recordar e fazer uma “Hora do Conto da História da Vida”? Relembrem o 
passado vendo fotos antigas e conte para seu filho(a) como foi a história da vida.  

 
Atividade 4: Esconde-esconde 
 
Dois participantes ou mais. Um dos participantes deverá fechar os olhos e contar até 

10, 20 ou 30, conforme combinado antes do começo da brincadeira. Enquanto este conta, os 
demais participantes devem se esconder. Quando quem estiver contando terminar, ele deverá 
procurar quem está escondido.  

 

https://blog.tudogostoso.com.br/dicas-de-cozinha/tipos-de-acucar-e-seus-usos-na-cozinha/


Atividade 5: Minha mãe é assim 
 
Utilizando giz de cera ou lápis de cor, o aluno deverá fazer um desenho no espaço 

abaixo de como imagina a mãe. Lembrando que nesta faixa-etária qualquer traço estará cheio 
de significados para a criança, mesmo que não possua forma definida ou que não possamos 
ver o que a criança está vendo em seu desenho. 

 
 
 

 


