
    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 05/05/2021 SEMANA: 09 

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

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

 

 
 

Atividade: Culinária em Família (Mingau) 

 

Recurso: Panela, leite, aveia e açúcar. Pode usar também fubá ou maisena. 

 

Ingredientes: 02 xícaras de (chá) de leite, 05 colheres de aveia, 02 colheres 

de açúcar. Dica: A receita poderá ser escolhida de acordo com as preferências 

das crianças e materiais que as famílias dispuserem em casa. 

 
Estratégia: Em um lugar confortável acompanhado de um adulto que irá 
conversar com a criança convidando-a, para que assim como os ursos também 
irão preparar e degustar de um gostoso mingau conforme receita abaixo. 
Quando estiver pronta sugerimos que provem junto com a criança. 
 
Modo de Preparo: Em uma panela pequena, leve ao fogo médio todos os 
ingredientes, misturando muito bem todos eles. Mexa o mingau 
constantemente para que não grude no fundo da panela. Desligue o fogo tão 
logo a mistura fique cremosa e espessa aproximadamente cinco minutos. Sirva 
assim que estiver morno. Durante o preparo descreva e permita que a criança 
explore os ingredientes, os utensílios, o preparo e a receita pronta de várias 
formas: tocando, cheirando, experimentando e percebendo as diferentes 
texturas.  
 

Curiosidade sobre esta atividade: A ideia é utilizar receitas para promover a 

interação das crianças com a linguagem oral e escrita ao mesmo tempo em 

que elas se divertem e ampliam os saberes sobre diferentes comidas com a 

contribuição da família. 

 

 



 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 05/05/2021 SEMANA: 9 

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

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

  
 

Link da atividade:  
https://youtu.be/9aaUxWczsVs 

           Aula de história – Sobrenome. 
 
          Atividade: Reconhecimento familiar. 

 
          Recurso: Celular, tablet ou computador, espelho. 

 
 

Estratégia:  
Vamos assistir ao vídeo: “Sobrenome” convide a todos para participar. 
Após a história converse com a criança, mostre fotos de quando ela 
nasceu, fale quem escolheu o seu nome, foi o papai? Foi a mamãe? Os 
dois juntos?. 
 Em seguida fale sobre o sobrenome que a criança tem como explica no 
vídeo, que o sobrenome representa fazer parte daquela família, depois 
com o auxílio do adulto escrever o nome da criança em um papel em 
letra de forma e mostrar para ela, ex: MARIA, para que ela possa 
começar a identificar seu nome, depois fale para a criança dizer seu 
nome e sobrenome diante de um espelho para que ela se reconheça 
primeiro, apos fazer este reconhecimento, ela ira dizer a mesma coisa 
aos outros membros da família, a criança fala seu nome e sobrenome e 
também pergunta para a outra pessoa qual é o seu nome e sobrenome. 
Se possível filme ou fotografe, compartilhe no grupo da sala.  

 
Curiosidade sobre essa atividade:  
Essa atividade tem como objetivo, desenvolver a oralidade, a 
imaginação, e o reconhecimento de si mesmo e da família através do 
sobrenome.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/9aaUxWczsVs


 

    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 
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PROFESSOR: Benilda, Eliane, Katia e Marisa  TURMA: 
Berçário 2 C 
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RECEITA:  

INGREDIENTES  

● 100 g de açúcar ou ½ xícara (chá).   

● 200 g de manteiga ou margarina em temperatura ambiente.   

● 300 g de farinha de trigo ou 2 xícaras (chá) + 2 colheres (sopa).            

● Manteiga e farinha de trigo para untar e polvilhar.   

  

Atividade: Biscoito criativo. 

 

Recursos:  Tigela, açúcar, manteiga ou margarina, farinha de trigo, fôrma para 

assar e se tiver forminhas de brinquedo de formatos diferentes. 

 

Estratégia:  

Essa é uma receita bem simples onde o adulto deverá separar os ingredientes 

e auxiliar a criança no preparo dos biscoitos, colocando todos os ingredientes 

na tigela e amassando com as mãos, fazendo bolinhas que fiquem em 

tamanhos iguais, a criança poderá utilizar a imaginação e a criatividade de 

moldar as bolinhas no formato que desejar, poderá utilizar forminhas de 

brinquedo, para finalizar coloque na fôrma e leve ao forno pré-aquecido em 

180°C para assar. Caso não tenha esses ingredientes em casa, poderá utilizar 

o momento de uma refeição diária, como o almoço ou o jantar para realizar 

essa atividade. O fundamental é que a criança auxilie no preparo da refeição.  

 

Curiosidade sobre esta atividade:  

Contribuiu para que a criança se sinta participativa numa atividade que traz 

prazer a todos de casa, principalmente a que cuida dela todos os dias com 

carinho, estimula também a criatividade e a imaginação da criança. 

 

   


