
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 – 12ª semana 

 

DATA: 22/6/2020 À 26/6/2020 

 

 

ATIVIDADE 1: 

✓ Assista o vídeo da historinha “A Galinha Ruiva” que a Professora vai 

colocar no grupo; 

✓ Mamãe, peça para a criança recontar a história da Profª; 

 

✓ PODE FAZER UM VÍDEO E MANDAR PARA A PROFª, DA CRIANÇA RECONTANDO 

A HISTÓRIA; 

 



✓ Agora, estimule a criança a responder as perguntas , como: 

✓ Você conhece a galinha? 

✓ Tem algum animalzinho de estimação em casa? 

✓ Como é o bichinho? 

✓ Qual o som que ele faz? 

✓ Se for possível, mostre para a professora através de fotos ou vídeo, 

você tocando neste animalzinho e dizendo o nome dele? 

✓ Se não tiver, diga para mim, qual o animalzinho que gostaria de ter e 

o nome que daria a ele? 

 

 

ATIVIDADE 2: 

✓ Você sabia que bolo de milho é uma comida típica das Festas 

Juninas? 

✓ Vamos fazer então, o delicioso bolo da Galinha Ruiva; 

✓ A Profª. vai colocar a receita e você junto com a mamãe vai preparar; 

 

✓ Bolo de Milho: 

Ingredientes: 

3 ovos; 

2 xícaras de açúcar; 

2/3 xícaras de óleo; 

1 xícara de leite; 

2 xícaras de farinha de milho; 

1 xícara de farinha de trigo; 

1 colher de sopa de fermento em pó; 

Modo de Preparo: 



Bata no liquidificador por 2 minutos: 

 2 xícaras de leite 

2/3 xícara de óleo 

3 ovos 

Agora acrescente: 

2 xícaras de açúcar 

2 xícaras de farinha de milho 

1 xícara de farinha de trigo 

 Bata por mais 2 minutos. 

Junte: 

1 colher (sopa) de fermento em pó 

 Bata rapidamente só para misturar 
 

✓ Coloque a massa em forma untada com óleo e enfarinhada (use 

farinha de trigo). Leve ao forno pré-aquecido em 180º C para 

assar. Faça o teste do palito (enfie um palito de dente no centro 

do bolo, saiu limpo, tá pronto). 

 

✓ Depois de pronto é só saborear com um delicioso café da manhã ou 

da tarde! 

 

✓ Observação:  Mamãe, estimula seu(a) filho(a) a lhe ajudar na 

preparação, a sentir o aroma do delicioso bolo e a comer na hora do 

café ou em outros momentos; 



 

 

                     Questione seu(a) filho(a) com perguntas como:  

 

✓ O cheiro do bolo é bom?  

✓ O   bolo é gostoso?  

✓ Você gostou de fazer o bolo? 

 

ATIVIDADE 3: 

 

✓ Hoje é Dia de São João! 

 

 

✓ Convide a mamãe, o papai e seus irmãos para fazer uma Festa Junina 

em casa; 

 

✓ Peça para a mamãe preparar alguma comida e bebida típica de Festa 

Junina; 

 

✓ Sugestões: 

• Pipoca; 

• Chocolate quente; 

• Bolo de milho; 



• Rapadura; 

Entre outras... 

 

 

✓ Coloque uma roupa de Festa Junina, as meninas façam um penteado 

no cabelo; 

 

✓ Façam umas pintinhas no rosto; 

 

✓ Pode até fazer um cenário com bandeirinhas,... 

 

✓ Com a ajuda da mamãe ou de alguém da família, escolha músicas de 

Festa Junina para dançar e cantar; 

 

 

✓ E vamos fazer FESTA! 

 

 

ATIVIDADE 4: 

✓ Passando a receita; 

 
✓ Escolha uma das comidas ou bebidas típicas de Festa Junina que 

você mais gostou e peça para a mamãe passar a receita para os seus 

coleguinhas e a Profª no grupo; 

 



✓ Pode ser por vídeo ou fotos; Como você preferir;  

 

 

 

ATIVIDADE 5: 

É hora de brincar! 

Realize em casa com a família, as brincadeiras de Festa Junina; 

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=7--

Ls7pDIYo&list=TLPQMTcwNjIwMjB3cPLsEDIvcw&index=2 

Observação: Os materiais para realizar as brincadeiras em casa, pode ser 

adaptado com o que você tem; Os palitinhos de churrasco pode ser 

substituídos por gravetinhos; 

 

 

BOA DIVERSÃO! 
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