
 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 5 

Professor: Arlete, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 08/04 /2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 
 

 
Atividade: Conscientização do Autismo 

4º Atividade da semana – 08 De abril 

Objetivo: Promover o conhecimento próprio ao autismo  

Como fazer: Acomode-se com sua criança em um lugar aconchegante. Proporcione um momento 

agradável e único entre vocês. Assistam ao vídeo https://youtu.be/fqE-vzlauPE Conscientização 

do autismo com a Turma da Mônica. Converse um pouco sobre a criança autista, de forma 

simples e mencione os personagens do vídeo apontando-os para seu (sua) filho (a).  

 

 

 

 

  

https://youtu.be/fqE-vzlauPE


 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 5 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Elizete, Eliana, Vera 
e Roseli. 

Data: 08/04/2021 Turma: B I-B 

Campos de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

QUINTA-FEIRA: 08/04/2021 

TEMA: PÁSCOA 

ATIVIDADE: OVINHO DE PÁSCOA 

Proporcionar a criança momentos de diversão, interação e prazer, fortalecendo os vínculos afetivos 

e a união entre a família.  

Desenvolvimento da atividade: 

Acompanhado da responsável, deverão preparar um delicioso brigadeiro, simbolizando o Ovo de 

Páscoa, onde a criança possa participar de todo o processo com cuidado e cautela para que não 

ocorra acidentes domésticos.  Para a receita vamos utilizar: 1 lata de leite condensado, 3 colheres 

de achocolatado, 1 colher de margarina. 

Modo de preparo: Em uma panela, coloque o Leite    condensado com o achocolatado e a 

margarina, misture bem e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até desprender do fundo da panela 

(cerca de 10 minutos). 

Retire do fogo, passe para um prato untado com margarina e deixe esfriar. 

Depois de frio, peça ajuda da criança e com as mãos untadas de margarina, enrole em bolinhas e 

se deliciem com essa gostosura.  

Permita que a criança participe de todo o passo a passo com muito cuidado! 

 

   

  


