
 

 

 

 

 

TEMAS: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

 

 

Sexta -feira 14 de maio de 2021. 

Bom dia Família !!!! 

Essa Semana falamos sobre a Educação Matemática . 

Vamos fazer uma receita junto com a criança!  As crianças pequenas aprendem quando 

participam de situações em que tenham oportunidade de observar e comparar,  Para fazermos 

qualquer receita precisamos contar e medir os ingredientes. 

  O responsável vai escolher uma receita fácil para fazer junto com a criança. Pode ser receita de 

suco, vitamina, bolo. Vou sugerir abaixo uma receita fácil: 

ESCOLA MUNICIPAL SILVIO ROBERTO GRECCO 

Nome do aluno:  Semana 10 

Professor: CÉLIA, CRISTINA, MARILENA E WILTON  

 

Data: 14/05/2021 

 

Turma:  

JARDIM I 

Campos de Experiência: : “ ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES,RELAÇÕES E  

TRANSFORMAÇÕES” 
 

 

 



 

 

Pipoca 

 

  

INGREDIENTES 

 1 xícara de milho para pipoca 

 4 colheres de óleo 

 Sal 

 

MODO DE PREPARO 

1. A escolha do milho: dê preferência aos grãos “Premium” ou tipo exportação. 

2. Não são muito caros, fazem pipocas graúdas, macias e estouram bem, quase não sobrando os 

“piruás”. 

3. A panela: não precisa ser uma pipoqueira. 

4. Precisa ser uma panela fina e alta, aquela de cozinhar macarrão é uma excelente opção. 

5. As quantidades: nesta panela, primeiro, encha o fundo da panela com milho, cobrindo por 

inteiro, formando uma camada sem espaços (costuma ser uma xícara das de chá). 

6. Em seguida acrescente o óleo de soja, ou o de sua preferência. 

7. O milho deve ficar bem brilhante, mas não encoberto do óleo. 

8. Para 1 xícara de milho, costumo usar umas 4 colheres de sopa de óleo. 

9. Em fogo alto, ela estoura em pouco mais de 2 minutos. 



 

10. Assim que parar de fazer  barulho, já está boa. 

 

 

Atividade 1:  mande foto ou um vídeo de no máximo dois minutos com a criança ajudando a 

separar e misturar os ingredientes. É importante explicar o passo a passo para criança.  

 

Atividade 2:  Pinte o desenho: 

 

 

Aguardo o retorno das atividades em forma de áudio, vídeo, foto ou relato escrito. 

Obrigado!!!!  
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