
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:                                             

  BOLINHO DE CHUVA   DA TIA ANASTÁCIA                                              

 A proposta de hoje é bem divertida e saborosa! Agora que 

vocês já sabem que a tia Anastácia é uma excelente cozinheira, vamos 

aprender a fazer seu famoso bolinho de chuva?    

 Após assistir ao vídeo, converse com a criança sobre a atividade que será realizada. 

Em seguida separe os ingredientes necessários e inicie o preparo seguindo o passo a passo  

abaixo. Neste momento deixe que a criança explore todos os ingredientes, sinta o cheiro, o 

sabor, a textura, sua cor e seu formato, estimulando-a a perceber as características de cada 

um. Depois de finalizar a receita, deixe os bolinhos esfriarem completamente, e convide a 

criança para passá-los no açúcar e na canela. Hummm... Agora é só degustar essa delícia 

com a família! 

 Não esqueça de registrar esse momento com foto ou vídeo e compartilhar conosco. 

Recursos: utensílios de cozinha e ingredientes da receita. 

                                                          Link:      https://youtu.be/WBnU7wFKDIw                                                                                 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 23/04/2021 SEMANA: 7 

PROFESSORES: Elisangela, Lourdes, Daniela, Adriana, Maria José, 
Rosangela, Sandra e Leila 

TURMA: B2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Espaços, tempos, relações e transformações 

https://youtu.be/WBnU7wFKDIw


 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: RECONTO DE HISTÓRIA 

 O reconto oral de histórias permite à criança expressar-se de forma 

criativa e emotiva, bem como proporciona a chance para exteriorizar as suas 

ideias do seu jeito, aumentando a motivação e as competências orais. Nesta atividade o 

responsável irá perguntar para a criança qual foi a forma de leitura apresentada na semana 

que ela mais gostou, a história do “sapo da boca grande, “o poema das “borboletas” ou a 

parlenda “um, dois, feijão com arroz”. Quando ela escolher peça para recontar. 

Vamos relembrar?  
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