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PROJETO: FAMÍLIA, EMOÇÕES E SENTIMENTOS 

FESTA CAIPIRA 

 
 

Atividade: Completar o saquinho de pipoca e degustar pipoca.  

Recursos: folha impressa disponibilizada pelas professoras, lápis, cola, pipoca, 

óleo, sal e panela. 

Estratégia: 

A criança junto com o responsável irá completar com linhas horizontais e verticais para 

completar o desenho do saquinho de pipoca impresso, seguindo os números de 0 a 

9, em seguida o adulto irá estourar pipoca para a criança comer e se possível colar 

um pouco de pipoca no desenho do saquinho de pipoca. Lembrando que é importante 

incentivar a criança a contar as pipocas que serão coladas no desenho, podem pintar 

o saquinho também. 

Mostre para a criança os grãos do milho e depois a transformação para a pipoca. Peça 

para que ela observe o barulho que o alimento faz na panela. Nos conte como foi essa 

atividade. Não esqueçam de postar um vídeo ou foto no grupo da escola da criança 

realizando a atividade. 

A participação da criança na realização das atividades é muito importante para seu 

desenvolvimento. 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Esta atividade tem como finalidade desenvolver na criança o raciocínio lógico 

matemático, conhecer os números de 0 a 9, estimular a oralidade ao contar os 

números, coordenação motora fina e a atenção ao observar a transformação do grão 

do milho para a pipoca. 
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LINK: https://youtu.be/lNLCcmLQU4Q - Foguete com a professora Jacqueline 

 

Atividade: Confecção do Foguete. 

Recurso: Sacola, caixa de leite, caneta, tesoura e cola.   

Estratégia: Esta semana aprendemos como alguns dos nossos sentimentos base 

agem dentro da nossa cabecinha e dos nossos corações, e na história contada do 

filme “divertida mente” da semana passada, descobrimos que há outras questões em 

construção dentro de nós, favorecem o desenvolvimento de nossas habilidades 

emocionais. A imaginação e a criatividade são como foguetes para os conhecimentos 

que vamos adquirindo ao longo da vida.  

 Hoje a professora Jacque vai nos ensina como fazer o foguete da nossa 

imaginação com materiais simples que temos em casa, veja o vídeo do passo a passo 

e se divirta em família. 

Curiosidade sobre esta atividade: Vamos estimular a imaginação e a capacidade 

de resolver situações, criando possibilidades de lidar com o desconhecido e buscando 

soluções, para transformar a criança em um adulto inovador e criativo. 
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