
 
 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 5 

Professor: Franceli, Marina, Mirian, Roseli, Geanne, 
Renilda. 

Data:07/04/2021 Turma: BI A 

Campos de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 
 

TEMA: PÁSCOA 

ATIVIDADE: RECEITA DE SUCO DE CENOURA 

Recursos: 

 - suco de duas laranjas pêra ou lima 

 - 1 cenoura média. 

 - 1liquidificador 

 - 1 peneira 

      Feliz Páscoa, famílias!!! Que tal comemorarmos, 

fazendo uma receita deliciosa e super saudável, usando um 

ingrediente que o coelhinho da páscoa adora? Sim, iremos 

fazer um suco de cenoura. Para começar, separe os 

ingredientes e utensílios listados nos "recursos". Deixe tudo 

cortadinho e ofereça a criança para experimentar a laranja 

e a cenoura antes e depois. Em seguida, convide a criança 

para participar da preparação. Deixe que ela pegue a cenoura, sinta o cheiro, a textura. Se 

possível deixe que ela mesma coloque os pedaços da cenoura no liquidificador. Siga a receita 

abaixo, depois é só se deliciar. 

Receita: Coloque o suco das duas laranjas e a cenoura cortadas em rodelas no liquidificador. 

Deixe bater por alguns minutos. Peneire antes de servir para a criança.  

Essa atividade permite que criança já comece a explorar e descobrir sabor, cheiro e textura de 

alguns alimentos. Compartilhe conosco esse momento através de vídeos ou fotos. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 5 

Professor: Adriana, Andréia, Deise, Lucimar S., Lucimara, 

Nalva, Orlanda, Sandra, Tânia, Telma e Yolanda 

Data: 07/04/2021 Turma:  

BI-B e BI-C 

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 
 

Tema: Páscoa 

Atividade: Dançando e Pulando com o Coelhinho. 

Olá famílias!!! 

Na atividade de hoje as crianças assistirão ao vídeo: Coelhinho Dengoso. Em seguida, 

aproveitando que estamos em clima de Páscoa, vamos dançar e pular junto com o coelhinho. Pule 

para frente, para trás incentive a criança ao movimento. 

Com esta atividade as crianças poderão explorar formas de se deslocar (pular, saltar, dançar) e 

noções de espaço como frente, atrás dentre outros. Divirtam-se! 

Link do vídeo: https://youtu.be/fxXo6m91Ifw 

 

 

Não esqueçam de registrar esse momento e compartilhar conosco! 

https://youtu.be/fxXo6m91Ifw

