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Olá famílias, sejam todos bem-vindos! 

Hoje iremos propor uma atividade que favoreça desenvolver em nossos pequenos a concentração, 

atenção, contagem. Na nossa história de ontem a vovó fez uma receita de bolinho. Que tal hoje contarmos 

os ingredientes que utilizamos para fazer uma receita?  

 

1° Momento: Contando os ingredientes 

Pedimos aos responsáveis que conversem com as crianças expliquem as crianças que nesta atividade eles 

irão realizar a contagem dos ingredientes que são utilizados para fazer uma receita. Observem a imagem a 

seguir: 

                               

 

Atenção: Imprima a imagem ou mostre – a no celular para a criança realizar a contagem 

                                               

                         2       

     

                                     1                                                                       AÇUCAR 

 

                                 
                                1                                                       LEITE 
                                 
 
 
               3                                                         FARINHA DE TRIGO 

 
                

1                                                              FERMENTO EM PÓ 

 

 

 

 

                                                                PARA FRITAR 



 
 

2° Momento: Colocando a mão na massa 

Neste momento se possível sugerimos que convide a criança a fazer a receita do bolinho. Pegue os 

ingredientes que realizaram a contagem e seguindo o modo de preparo (receita abaixo) façam a receita 

misture os ingredientes. 

 Lembre-se no momento da fritura o adulto deverá colocar a criança a uma distância segura. 

 
Bolinho de chuva 

Ingredientes - 
      2 ovos 

1 xícara de açúcar 

1 xícara de chá de leite 

3 xícaras de farinha de trigo 

1 colher de chá de fermento em pó 

Óleo para fritar 

Açúcar e canela para polvilhar. 
 

Modo de Preparo  

            1. Misture todos os ingredientes até ficar uma massa mole e homogênea. 

2. Em uma panela com o óleo bem quente, com uma colher, vá colocando as bolinhas de 
bolinho. 
3. Quando dourarem, retire-as. 

4. Polvilhe açúcar e canela depois que os bolinhos estiverem fritos. Fica uma delícia e traz 
gostinho de infância! 

 

 

 

Gostaram da atividade? Se possível, façam um vídeo ou fotos destes momentos, 

relatem sobre a atividade e compartilhe conosco no grupo do WhatsApp de sua 

turma. Esperamos que se divirtam, até a próxima atividade! 


