
 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 15 

Professor: Arlete, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 15/06 /2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidade, Relações e Transformações. 

 

 
2ª Atividade: Culinária da Região Sudeste – Pão de Queijo 

Objetivo: Permitir que a criança conheça a textura, o cheiro e o sabor de cada alimento, usando 

os sentidos do olfato, do tato e do paladar. 

Como fazer: Inicie a atividade separando os ingredientes da receita acessando o link abaixo. 

Convide a criança para participar do processo de preparação, deixe que coloque a mãozinha no 

polvilho para que possa sentir a textura, experimente o gosto do sal, sinta o cheirinho do queijo. 

Quando a receita estiver pronta ofereça para criança e bom apetite!!! 

 

 

 

 

 

 

Link da receita: https://vovopalmirinha.com.br/pao-de-queijo/ 
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ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 15 

Professor: Eliana, Elizabeth, Elizete, Maria, Nayara, 
Patrícia, Roseli e Talita e Vera 

Data: 15/06/2021 Turma: BIB   

Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós 

 

Tema: cultura Regional 

Atividade: Maracá 

Maracá é um instrumento musical de origem indígena. Com ele a criança tem oportunidade de 

extravasar suas emoções produzindo diferentes sons de acordo com sua criatividade. Desenvolve 

a coordenação motora, concentração e percepção auditiva. 

Material 

Pais/responsáveis vocês irão precisar de uma garrafa pet pequena, sementes, jornal, rolo de papel 

higiênico ou cabo de vassoura, fita adesiva ou tinta guache. 

Desenvolvimento da atividade 

Desenvolvimento: retirar o rótulo da garrafa e lavar, após secar coloque juntamente com a criança 

as sementes dentro, arroz, feijão ou milho etc. Se tiver um cabo de vassoura corte um pedaço e 

encaixe na garrafinha para formar o cabo, também pode ser rolo de papel higiênico, ou folhas de 

jornal dobradas e passada fita adesiva formando o cabo para acoplar na garrafa. A decoração pode 

ser feita com tinta guache ou fita adesiva. Deixe a criança participar da confecção do instrumento, 

poderá passar o dedinho dela na tinta guache e carimbar na garrafa. Espere secar e está pronto o 

maracá. Cante uma música com a criança enquanto ela faz os movimentos com o instrumento. 

Fonte da pesquisa: https://pin.it/5vF4Jfl  
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