
 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 16/04/2021 SEMANA: 6 

PROFESSOR: Dirce, Juliana, Lucia, Roseli TURMA: 
Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas. 

  
 

 

Atividade:   

Fazendo bolo de milho. 

 

Recurso: 

Farinha de trigo, ovos, fermento em pó, leite, lata milho, forma, fogão. 

 

Estratégia:  

Fazer Bolo de milho (segue receita abaixo) 

 

 

 

 

 

O responsável com a ajuda da criança irá separar os ingredientes e os utensílios 

que irão utilizar. Em seguida vai adicionando os ingredientes e explicando para 

que serve, ao final saborear com todos os presentes. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Está proposta tem como finalidade de promover experiencias nas quais as 
crianças participam e observam os diferentes materiais e suas características, 
além de contribuir para que se sinta participativa numa atividade que traz 
prazer para todos de casa e aproveitar o tempo em família. 
 
 

▪ 1 lata de milho (sem água) ou 04 espigas de milho 
▪ 4 ovos 
▪ 1 xícara (chá) de açúcar 
▪ 3 colheres (sopa) de margarina ou 1/2 xícara (chá) de óleo 
▪ 1 xícara (chá) de milharina ou fubá 
▪ 1/2 xícara de chá de leite (120ml) 
▪ 1 colher (sopa) de fermento em pó 

 



 
 
 
 
 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 16/04/2021 SEMANA: 6 

PROFESSOR: JACQUELINE, MARCELY, MERIVANIA, RAQUEL. TURMA: 
Maternal B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: o Eu, o Outro e o Nós. 

 
 
 LINK DA ATIVIDADE: 

https://youtu.be/16Fc2irUHK8 
Gente tem sobrenome - Toquinho 
 

 

Atividade:  

A história do meu nome. 

 

 

Recurso: 

Celular, computador, notebook ou tablet.  

 

Estratégia: 

O adulto irá assistir com a criança o vídeo “Gente tem sobrenome”, o adulto 

contará para a criança a história do seu nome e que pessoas da família tem 

nome e sobrenome iguais ao seu, faça um vídeo contando para nós a história do 

seu nome. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é identificar dados pessoais semelhantes em sua família, 
relacionados à sua pessoa, proporcionando conhecimento, afetividade e 
interação com a família. 

 

https://youtu.be/16Fc2irUHK8

