
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

      ATIVIDADE:BOLO DE FUBÁ 

 

A proposta de hoje é bem divertida e saborosa! Para finalizarmos 

as atividades da semana, que tal fazermos um delicioso bolo de fubá? 

Assim como vimos na história da galinha ruiva. Vamos lá?  

 O responsável irá separar com a criança os ingredientes. Neste momento deixe que 

a criança explore todos os ingredientes, sinta os cheiros, os sabores, as texturas, as cores e 

os formato. Estimule-as a perceberem as características de cada um.  Em seguida, convide 

a criança para participar de todo o processo do preparo do bolo e questione se ela sabe qual 

o nome dos ingredientes da receita. Será um momento de muita alegria e descobertas.  

Ingredientes: 

• 3 ovos; 

• 1 xícara de açúcar; 

• 1 xícara de leite; 

• 1 xícara de farinha de trigo; 

• 2 xícaras de fubá; 

• 3 colheres de sopa de manteiga; 

• 1 colher de sopa de fermento em 

pó; 

Modo de fazer: 

Bater as claras, as gemas, a manteiga e o açúcar. Depois acrescentar a farinha de trigo, o 

fermento, o fubá e o leite aos poucos. Colocar na forma untada e assar em forno quente de 

30 a 40 minutos. Hummm... Agora é só degustar essa delícia com a família! 

E para finalizar a professora Lourdes gravou um vídeo cantando a música da parlenda a 

galinha do vizinho. Em um lugar confortável assista ao vídeo com a criança estimulando a 

mesma a cantar e contar quantos ovos aparecem no vídeo. 

Registrem esse momento e não esqueçam de nos enviar.  

 

Link do vídeo: https://youtu.be/p1mNJXAX8NE 
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TURMA: B2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

https://youtu.be/p1mNJXAX8NE


 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE: MÚSICA: O SAPO NÃO LAVA O PÉ 

 A música desenvolve a linguagem oral, expressão corporal e 

proporciona momentos agradáveis e lúdicos para a 

aprendizagem. Na escola a música está presente em diversos momentos. Nessa época de 

pandemia, em que devemos ficar em casa, é interessante cantar músicas preferidas da 

criança, e estimular o pequeno a cantar junto. 

 A proposta de hoje é assistir com a criança o vídeo da música “ O sapo não lava o pé” 

apresentado pela professora. Em seguida incentivá-la a cantar a música do jeito dela e 

acompanhar com gestos, apontando para o pé no momento em que fala na música. 

 

Link da canção: https://youtube.com/shorts/IeNlppwp_Sg?feature=share 
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Letra da música: 

O sapo não lava o pé 

Não lava porque não quer 

Ele mora lá na lagoa 

Não lava o pé porque não quer 

Mais que chulé!  

 

https://youtube.com/shorts/IeNlppwp_Sg?feature=share


 

                                                                                

 

 

 

 

ANEXO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://youtu.be/ENcatX7AkwM 
 
 
 
 
 

 

 

https://youtu.be/ENcatX7AkwM

