
 
          

 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA 

NOME DO ALUNO: DATA: 
20/04/2021 

SEMANA: 7 

PROFESSOR: ALEX E GILMARA TURMA: JD I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS / TRAÇOS, SONS, CORES E 

FORMAS / ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 

 

Terça-feira, 20 de abril de 2021. 

Queridos responsáveis! 

Daremos continuidade temática “Semana do livro infantil”, onde trabalharemos com o episódio “A 

dieta do Rabicó” - Sítio do Pica pau Amarelo. 

1º momento:  

Assistiremos ao vídeo “Sítio do Pica Pau Amarelo” – A dieta do Rabicó. 

Vídeo: sítio do pica pau amarelo - A DIETA DO RABICÓ - SITIO - YouTube 

Após o vídeo, faça as seguintes perguntas para a criança: 

1. A personagem Rabicó, que aparece na história, é um animalzinho. Você saberia descrever 

que animal ele é? 

2. Tia Nastácia com intenção de levar o Rabicó para a panela, teve a ideia de engordá-lo 

oferecendo doces e “guloseimas”. Porém, para evitar que matasse o porquinho, a Emília, 

Narizinho, Pedrinho e Visconde tiveram que atitude? 

3. No final da história o que aconteceu com o Rabicó? 

 

2º Momento  

Após, sugira para a criança que modele a personagem (Rabicó) com massinha de modelagem 

caseira (segue abaixo a receita da massinha caseira). Em seguida, pesquise (em jornais, revistas 

ou livros) recorte e cole, em uma folha, as letras que formem a palavra RABICÓ. 

Receita da massinha caseira 

Ingredientes: 

• 1 xícara (chá) de farinha 

• ¼ xícara (chá) de sal 

• 1 colher (chá) de óleo 

• 1 pacotinho de suco em pó (cor desejada para a massinha) 

• ⅔ xícara (chá) de água 

https://www.youtube.com/watch?v=12BkW597TtY


 
 

Modo de preparo: 

• Em um recipiente coloque os ingredientes secos, menos o suco em pó, e reserve; 

• Com a ajuda do responsável, leve a água para ferver, e assim que ferver adicione o óleo 

junto da água; 

• Vá despejando a água com óleo fervido sobre a mistura de ingredientes secos; 

• Misture bem e depois adicione o suco em pó para dar cor à massinha de modelar. 

Fonte: Como fazer massinha de modelar caseira: 9 receitas com passo a passo! (soloinfantil.com) 

 

DEVOLUTIVA:  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário (da fala da criança) ou vídeo, o momento 

de realização da atividade, e compartilhe conosco pela página do facebook “Educ@ Ribeirão”. 

Gratos pelo empenho e participação! 

Professores dos Jardins I: Alex e Gilmara. 

https://soloinfantil.com/brinquedos/massinha-de-modelar-caseira/
https://soloinfantil.com/brinquedos/massinha-de-modelar-caseira/

