
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO CURI 

AULA 1° ANO- SEMANA 10 

 

Dia 05 de junho comemoramos o dia mundial do Meio Ambiente. Vamos ler o 
poema e conversar com a mamãe ou com o papai sobre o assunto?  

 



Agora que tu já conheces o poema, vamos ver o que tu já sabes procurar: ( perguntas orais) 

1. Quem amava o menino? 

2. O menino adorava comer as maçãs da árvore. Tu sabes qual é a árvore que produz a maçã, ou seja, de que 

tipo de arvore está falando o poema? 

3. Por que as árvores são tão importantes para nós? 

4. O menino fazia um acessório com as folhas da árvore. Ele fazia um colar de rei. Que tal agora, tu fazer um 

colar de rei para a professora ver?  

Uma das nossas atividades será essa, tu vais juntar algumas folhas de arvores e fazer um lindo colar. Tu 

podes usar folhas de árvores com cores e formatos diferentes... Depois de pronto, quero que tu tires uma 

foto com ele e mande pra mim... 

              Quero muito ver o teu colar como ficou!!!! 

Vamos fazer um desafio??? 

Eu vou desafiar vocês a tirarem uma foto junto de uma árvore que tenha na tua casa e postar no nosso 

grupo. O primeiro que postar, deverá desafiar um outro colega pra também postar uma foto com a 

sua árvore.  

Não esquece, quando postar a tua foto, tem que desafiar outro colega... 

Todos devem estar atentos ao grupo, pois assim que for desafiado por algum colega, deverá postar a 

sua foto.  

Não esqueçam que as profes também querem brincar!!!!  

Prof. Gabi, Prof. Bruna, Prof. Taís e Prof. Lisandra 

Agora vamos lembrar a letrinha que estamos estudando. 

É a letra M... Ela é a mesma letra que começa a palavra MEIO Ambiente... Será que tu sabes ler essa 

palavra e copiar ela? 

MEIO 

 

   _______________________________________________ 

 

Agora, lá no livro de grafismo, a professora quer que tu faça, bem bonito a Letra M maiúscula, na 

página 65. 



 



 



 



Sugestão de Lanche para as Crianças 

(A partir de 1 ano de idade) 
 

Bisnaguinha de Cenoura 

 

Ingredientes: 

 1 ovo 

 1/3 xícara de água em temperatura ambiente 

 1/3 xícara de óleo 

 2 xícaras de cenoura crua picada 

 1 colher (sopa) de manteiga 

 2 colheres (chá) de sal 

 1 colher (sopa) de açúcar cristal 

 1 envelope de fermento biológico 

 550g de farinha de trigo 

 

Modo de preparo: 

Bata bem todos os ingredientes no liquidificador, menos a farinha e o fermento. Coloque a mistura em 

uma tigela e adicione o fermento e misture. Em seguida, adicione aos poucos a farinha. Sove até desgrudar 

das mãos. Se precisar acrescente mais farinha. Cubra a massa com um pano e deixe descansar por 40 minutos. 

Pré- aqueça o forno a 200°C. Abra a massa usando um rolo, deixando uma altura de mais ou menos 2cm. Corte 

a massa em retângulos semelhantes a bisnaguinha. Coloque em uma forma untada e enfarinhada e deixe 

crescer por mais 10 minutos. Abaixe o forno para 180°C e deixe assar por cerca de 13 minutos ou até dourar. 

Rendimento: aproximadamente 30 bisnaguinhas. 

 

Essa receita é uma versão saudável das famosas bisnaguinhas. O guia alimentar para população brasileira 

recomenda preferir sempre alimentos in natura ou minimamente processados* e preparações culinárias a 

alimentos ultraprocessados como biscoitos recheados, salgadinhos “de pacote”, refrigerantes, entre outros. 

Evite alimentos ultraprocessados, pois são nutricionalmente desbalanceados; ricos em açúcar, gordura e 

sódio.   

 

Não troque a “comida de verdade” por preparações industrializadas. 

 

* Alimentos minimamente processados são alimentos in natura que, antes de sua aquisição, foram submetidos 

a alterações mínimas como, por exemplo, grãos secos, polidos e empacotados ou moídos na forma de farinhas, 

raízes e tubérculos lavados, cortes de carne resfriados ou congelados. 

 

Convide seu filho(a) a ajudar a preparar a receita.  

A participação da criança em preparações culinárias junto a família ajuda a aceitação de novos 

alimentos/preparações.  

Beijos da Nutri Bianca! 

 




