
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 18/03/2021 SEMANA: 03 

PROFESSOR: Caroline, Eliana, Emilene, Lucileide, Rúbia, Valéria. TURMA: 
Berçário 2 A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 
Transformações. 

 

                                                  
Atividade: Culinária em família (Bolo)  

                                                                                         

Faixa etária: 2 anos 

 

Recurso: Ingredientes da receita (bolo) 

Trigo, açúcar, leite, ovo, óleo, sal, fermento em pó, essência de baunilha a gosto 

(opcional). 

Estratégia: Em um ambiente tranquilo a criança acompanhada de um adulto 

poderá estar preparando um bolo em comemoração ao aniversário da cidade de 

Ribeirão Pires conforme a receita abaixo:  

Bolo simples  

Ingredientes: ● 2 xícaras (chá) farinha de trigo ● 2 xícaras (chá) açúcar ● 1 

xícara (chá) leite ● 2 ovos ● 4 colheres (sopa) óleo ● 1 pitada de sal ● 1 colher 

(sopa) fermento em pó ● essência de baunilha a gosto (opcional) . 

Modo de Preparo:  

Separe o fermento, na batedeira bata os demais ingredientes por 

aproximadamente 5 minutos.  Retire a tigela da batedeira, junte o fermento e 

misture cuidadosamente com uma colher.  Despeje a massa do bolo em uma 

forma de cone untada e enfarinhada.  Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 

aproximadamente 35 minutos ou até que ao espetar um palito ele saia limpo.  

Durante este processo o adulto apresentará os ingredientes da receita 

possibilitando que a criança tateie para perceber suas características e 

descrevê-las em conversa informal durante o preparo. Ao final do preparo cantar 

parabéns a você! 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A culinária tem ligação direta com o 

desenvolvimento da humanidade e organização social humana, pois foi através 

da busca por alimento e melhora da alimentação que o homem passou a se 

organizar em sociedade e desenvolver tecnologias. 

 



 

 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 18/03/2021 SEMANA: 3 

PROFESSORAS: Edna, Eliane, Maria Neusa, Mirian e Valdenice.  TURMA:  
Berçário 2B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro, o Nós. 

  
 
          Link da atividade:  

https://youtu.be/vX-2py_m-EE  

Programa Turismo e Aventura em Ribeirão Pires. 

 

          Atividade: Minha cidade turística faz aniversário.  

 

Faixa etária: 2 anos. 

 
Recurso: Celular, televisão, computador, e um alimento da preferência da 

criança. 

 

Estratégia:  
 
O adulto junto com a criança em um ambiente confortável, convide os 

demais moradores da casa, para participar de uma conversa em família, 

assistindo ao vídeo sobre a cidade.  

 

Contemplem a beleza e a natureza que existe na cidade. 

Conversar com a criança sobre o aniversário da cidade, e junto com a 

família cante parabéns para a cidade, utilize um alimento para simbolizar 

o bolo, pode ser um cupcake, um bolinho de chuva, um pão da preferência 

da criança, ou uma deliciosa fruta o importante é comemorar, o aniversário 

da cidade com alegria.  

Aproveitando para registrar este momento tirando fotos e compartilhando 

no grupo, para que juntos possamos partilhar deste momento 

maravilhoso. 

 
Curiosidade sobre essa atividade:  
A proposta é orientar a criança sobre a importância da cidade, suas 

preservações ambientais e turísticas, e sobre a data comemorativa de 

aniversário da cidade.  

 
 

https://youtu.be/vX-2py_m-EE


 

    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:18/03/2021 SEMANA: 3 

PROFESSOR: Benilda, Kátia, Marisa, Eliane TURMA: 
Berçário 2C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

  
Link da atividade:  https://youtu.be/XJwBavQosJk 

                                Tá de brincadeira-Passa anel 

 

Atividade: Brincadeira Regional (Passa-Anel). 

 

 

Faixa etária: 2 anos. 

 

 

Recursos: 

Anel, pedrinha ou brinquedo pequeno, celular, tablet, computador. 

 

Estratégia: 

 

O adulto irá explicar para a criança que a brincadeira passa-anel faz parte da 

cultura regional de Ribeirão Pires, assista o vídeo e brinque com a família 

prazerosamente. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

 

Resgatar brincadeiras pouco conhecidas pela geração atual de crianças, 

integrando escola e família. 

 

 

 

 

https://youtu.be/XJwBavQosJk

