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Turma:  

MATERNAL 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: 

Traços, sons, cores e formas. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:(E102TS02) 

 Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação ( argila, 

massa de modelar). Explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e 

volumes ao criar objetos tridimensionais. 

 

   

 

Bom dia, famílias! 

Tudo bem com vocês? 

Chegamos ao final de mais uma semana repleta de atividades maravilhosas e 

com extrema dedicação de todos, desde já agradecemos a colaboração e 

principalmente saber que nossos alunos estão participando cercados de tanto 

amor e carinho!!! 

Nossa atividade será o cineminha, ou seja, vamos escolher um filme / desenho/ 

série que mais gostamos! 

Então, convide quem estiver na sua casa para assistir juntinhos. 

Podemos fazer uma receitinha que combina muito com a sua escolha e 

gostamos bastante: 

A PIPOCA!!! 

  

 

Receita prática: 

INGREDIENTES 

 2 colheres (sopa) de óleo (30ml) 



 
 

 1 xícara de milho (cerca de 200 ml) de pipoca 

 cerca de 1 colher (chá) de sal (5 ml) 
 

MODO DE PREPARO 

1. Coloque o óleo em uma panela grande 

2. Ligue em fogo alto 

3. Quando o óleo estiver bem quente adicione o milho, tampe a panela e 

chacoalhe um pouco 

4. Coloque em fogo médio e deixe o milho estourar 

5. Quando não ouvir mais estouros, desligue o fogo 

6. Adicione o sal e chacoalhe bem 

7. Coloque a pipoca em uma vasilha 

8. Aproveite 
 

 

 

 

 

 

 

Segunda opção de atividade: 

Caso exista a possibilidade de ir a rua ou até mesmo no quintal, 

poderá escolher uma brincadeira ou jogo, sabemos que existem 



 
 

diversas maneiras de realizar a diversão para nossas crianças. 

Tenho algumas dicas: 

1. Pular corda; 

2. Jogar bola; 

3. Rodar pião; 

4. Brincar de boneca, casinha, piquenique etc. 

5. Pega pega. 

6. Esconde esconde; 

7. Amarelinha; 

8. Dingue; 

9. Elefante colorido. 

Etc. 

 

 

 

Que comece a diversão! 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não esqueça o registro para os professores! 

 

EQUIPE PALMIRA 
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