
 

 
PROJETO VOLTA AO MUNDO - CONTINENTE AMERICANO - MÉXICO 

 

LINK DA ATIVIDADE https://www.youtube.com/watch?v=n2iv2BtnDQE   

QUANDO OS CACTOS FLORESCEM (Masha e o Urso) 

Atividade: Culinária  de guacamole (pasta mexicana) 

Recurso: abacate, limão, sal, alho, coentro, cebola, tomate, biscoitos, tortinhas, 

doritos etc. 

Estratégia:  A criança acompanhada de um adulto irá assistir o vídeo musical 

“Quando os cactos florescem” Masha e o urso.  

Em seguida preparar uma deliciosa receita de guacamole, culinária mexicana 

com abacate fruto muito comum no Brasil. Você sabia que o Brasil é um dos 

poucos lugares onde o abacate é preparado como doce? No México, o seu 

principal "purê" salgado é a guacamole, receita feita com abacate e temperos. 

Ele pode ser servido como petisco ou como salada. Veja a versão tradicional que 

geralmente agrada todos da família, até as crianças 
RECEITA TRADICIONAL DE GUACAMOLE 

INGREDIENTES                                  

2 abacates grandes 

1 colher de sopa de cebola picada                                            

2 pimentas vermelhas frescas                           

1 tomate grande sem pele e picado                          

2 ramos de coentro picado 

Suco de 1/2 limão 

Sal a gosto                                      

Obs: pode utilizar o ingrediente que tiver em casa. 

Modo de preparo 

Em um recipiente, amasse os abacates com um garfo. Acresce o suco de limão e tempere com 

cominho, sal e o alho. Mexa devagar até incorporar todos os ingredientes e ficar bem 

homogêneo. Sirva com chips ou qualquer outro biscoito salgado para acompanhar. Gravem um 

vídeo desse momento e compartilhe no grupo da escola.            

Curiosidade sobre esta atividade: 

Esta proposta tem como finalidade apresentar para as crianças uma receita 

muito usada pelos mexicanos com ingredientes bem conhecidos aqui no brasil. 

Conhecer repertório cultural de sua comunidade e de outras culturas. Possibilita 

a ampliação da coordenação motora ao amassar os abacates e manipular os 

ingredientes utilizados na culinária e seu preparo de maneira lúdica. 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:06/10//2021 SEMANA: 29 

PROFESSOR: DIRCE, JULIANA, LUCIA, CAROLINE TURMA: 
MATERNAL A 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: Desenvolver progressivamente as habilidades 
manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.  

https://www.youtube.com/watch?v=n2iv2BtnDQE


 
 
 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA 06/10/2021 SEMANA: 29 

PROFESSOR: Raquel, Marcely, Jacqueline, Merivania.  TURMA: 
Maternal B 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Classificar objetos, considerando determinado atributo 

(tamanho, peso, cor, forma etc.). 

                                        

 
 Link: https://www.youtube.com/watch?v=9ebIlvkOAJs 
Como fazer um bumerangue de papel cartão em casa! 

 
 Atividade:  Confecção do Bumerangue 

 

Recurso: celular, papelão ou folha de papel, tesoura, cola, lápis, giz de cera 

 

Estratégia: Após assistir o vídeo, o adulto junto com a criança irá desenhar no papelão 

ou imprimir na folha de papel e colar no papelão um BUMERANGUE, em seguida o 

adulto recortará o papelão com o desenho do bumerangue, e ajudará a criança a 

arremessar o brinquedo, acertando o objeto no lugar esperado. Como Brincar: 

1 - A maneira correta de arremessar formando uma leve inclinação vertical, segurando 

o bumerangue com o ponto V na extremidade da asa inferior, chamado cotovelo, 

apontando para você e com o lado liso para cima. 

2 - Quando você joga deve manter seus olhos nele todo o tempo, pois ele se move 

rapidamente e com força, para segurar o bumerangue quando voltar use as duas mãos. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A proposta é trabalhar a criatividade, coordenação 

motora (olho, mão), promover experiências nas quais as crianças observem e explorem 

diferentes tipos de brincadeiras, descobrindo gradativamente suas características e 

propriedades, o boomerang é um brinquedo típico da Austrália e no Brasil nós temos o 

frisbee e o pião que tem semelhança no modo de brincar. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ebIlvkOAJs


 

 

 

 

 

 

Bumerangue caseiro 

 

 

 

 

 

 


