
Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos. 

Cristal – RS – 2019. Cel. (51) 997854570 

Lema: “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda                                          

quandofor velho, não se desviará dele.”  Pv.22.6 

 

PROFESSORA: Renata dos Santos Griszewski 

TURMA PRÉ 2 – C - Tarde 

DATA: 15/6/2020 À 19/6/2020 

 

✓ Assista o vídeo “Cachinhos Dourados e os Três Ursos”: 

✓ Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=CDDjQ49By2g 

 

✓ Assim como a mamãe Ursa preparou um delicioso mingau para o café da manhã, 

você com a ajuda da mamãe ou alguém da família vai preparar um delicioso 

bolo para o café da tarde ou da manhã; 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CDDjQ49By2g


✓ BOLO DE BANANA 

INGREDIENTES: 

• 3 ovos 

• 2 xícaras (chá) de açúcar 

• 1 xícara (chá) de leite 

• 1/2 xícara (chá) de óleo 

• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo 

• 1 colher (sopa) de fermento químico 

• Bananas até cobrir o bolo por cima 

• Cobertura 

• 3/4 xícara (chá) de açúcar 

• 1/2 xícara (chá) de água quente 

MODO DE PREPARO: 

1. Cobertura 

2. Em uma panela, adicione o açúcar e misture até derreter. 

3. Despeje a água quente e mexa até dissolver o açúcar. 

4. Deixe engrossar até chegar ao ponto de calda e reserve. 

5. Massa 

6. Bata no liquidificador os ovos, o açúcar, o óleo e o leite. 

7. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e continue batendo até obter uma massa 

lisa e homogênea. 

8. Adicione por último o fermento e bata na velocidade mínima do liquidificador. 

9. Unte uma forma média com margarina e farinha e despeje a massa. 

10. Despeje o caramelo e as bananas cortadas no comprimento. 

11. Leve para assar em forno médio 180º C, preaquecido por aproximadamente 30 

minutos. 

 
• SUGESTÃO: 

A quantidade de bananas varia de acordo com o tamanho da forma. Para dar 
mais sabor ao bolo, você também pode acrescentar 1 colher (sopa) de canela à 
massa. Fica uma delícia! Essa receita de bolo é ótima para aproveitar 
aquelas bananas que já estão bem maduras. 

 

BOM APETITE! 

https://blog.tudogostoso.com.br/cardapios/tipos-de-farinha-de-trigo-diferencas-entre-elas/
https://blog.tudogostoso.com.br/noticias/diferencas-entre-fermento-biologico-e-quimico/
https://blog.tudogostoso.com.br/cardapios/receitas-de-liquidificador/
https://blog.tudogostoso.com.br/cardapios/receitas-com-banana-madura/


✓ Assista a música “Bom banho”; 

 

✓ Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=31iBxkTTAfc 

 

 

✓ Assim como no vídeo, tome um belo e delicioso banho bem quentinho, coloque uma 

roupinha e um calçado que lhe aqueça; 

 

✓ Se a mamãe tiver um creme de mãos, peça a ela que coloque um pouquinho em suas 

mãozinhas e você massageie bem para hidratar e ficar cheirosas! 

 

 

✓ Precisamos também cuidar bem dos nossos dentes; por isso, assista o vídeo “Hora de 

escovar os dentes” e escove bem direitinho seus dentes; 

 

✓ Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=54KqWGAQQHo 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=31iBxkTTAfc
https://www.youtube.com/watch?v=54KqWGAQQHo


✓ Assista o vídeo “Aprenda as Formas Geométricas com Pocoyo”; 

 

✓ Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=KlVflfqgy6c 

 

 

✓ Depois que assistir o vídeo, com a ajuda da família, desenhe algumas figuras 

geométricas em um papelão ou uma folha; 

 

✓ Prepare alguns palitinhos( gravetinhos, palito de picolé, palito de churrasco,palito de 

dente ou o que você tiver em casa) e corte de maneira que fique do mesmo tamanho 

dos lados das figuras; 

 

 

✓ A mamãe ou quem estiver com você vai lhe auxiliar para contornar as figuras;   

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KlVflfqgy6c


✓ Vamos brincar! 

 

✓ Peça para a mamãe, ou o papai ou quem estiver com você para desenhar na rua, 

uma amarelinha ou você pode pular no piso da casa;  

 

 
 

 

 

 

 

Para essa atividade, vamos precisar de: 

• 1 foto da criança; 

• Papel branco; 

• Lápis de escrever; 

• Lápis de cor ou giz de cera; 

 

 

 

 

 

 

 

 



✓ A  mamãe ou quem estiver com você vai pegar a foto sua e o papel e vai tapar a 

metade da foto; 

✓ Você vai observar a sua foto e vai desenhar a outra metade; 

✓ Depois que desenhar, vai colorir de acordo com a foto; 

 

 
 

BOA DIVERSÃO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


