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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Por favor, para a realização das atividades semanais, permaneçam 

atentos às orientações abaixo:   

 

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  

➢ Assistam, todos os dias aos vídeos explicativos da professora regente.  

➢ Façam o DEVER DE CASA com capricho. 

➢ Para a realização das atividades diárias e do Dever de Casa, utilizaremos 

matrizes. Todas elas precisam ser arquivadas para entrega à professora no 

retorno das aulas presenciais.  

➢ As matrizes estão sendo disponibilizadas no site (diariamente) e na escola 

(semanalmente). Se vocês não têm como imprimi-las em casa, por favor, 

fique à vontade para buscá-las (verifique horário junto à coordenação). 

➢ Sempre coloque o nome da criança na atividade, em letra PALITO, para 

identificação da professora.  

➢ As matrizes referentes às atividades de Inglês, também estarão disponíveis 

na escola. 

➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

LITERATURA E CULINÁRIA 

FOLCLORE 

Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Vamos conhecer o folclore? 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Computador ou smartphone com internet  

✓ Tesoura (para uso de um adulto) 

✓ Cola branca (para uso de um adulto) 

 

Justificativa: 

Ao desenvolvermos o trabalho com as datas comemorativas, estamos 

oportunizando que a criança tenha acesso a sua cultura, a sua história, além 

de permitirmos o aprimoramento de seus conhecimentos acerca do mundo 

social e cultural. Além disso, podemos despertar a curiosidade, a imaginação e 

a criatividade através da apresentação destas datas.  

A abordagem do folclore na educação infantil permite que 

as crianças resgatem a memória de um movimento sem idade declarada, com 

o objetivo de manter viva a história cultural do Brasil e de enfatizar a riqueza e 

a pluralidade de nossa cultura. 

 

Objetivos:  

✓ Apresentar datas comemorativas; 

✓ Resgatar as memórias culturais; 

✓ Desenvolver a coordenação motora e a imaginação. 

 

Desenvolvimento: 

Olá, tudo bem com você? Antes de começarmos esta atividade, assista 

ao vídeo da professora trazendo uma contação de história, disponível em: 

https://youtu.be/xHVneywG92U 

 

Amanhã, dia 22 de agosto, celebraremos o dia do FOLCLORE. A culinária 

também é parte do folclore. Então, para concluir nossa semana vamos 

conhecer algumas receitas típicas folclóricas. Vamos lá? 

Com a ajuda de um adulto, pesquise na internet algumas receitas das 

comidas típicas do folclore.  

No vídeo de hoje conhecemos uma: O pé de moleque. Você precisará 

pesquisar por receitas diferentes, combinado?  

https://youtu.be/xHVneywG92U
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Depois de terem feito a pesquisa, imprima, recorte e cole a de sua 

preferência na folha de atividade.  

Atenção! Se você não tiver uma impressora, não tem problema. Peça à 

mamãe para transcrever a receita na folha e você poderá enfeitá-la depois.  

Espero que aproveitem a atividade junto.  

Um grande beijo e bom fim de semana! 

 

Complementação:  

1. Receita do Pé de Moleque  

No vídeo, tivemos a participação de uma família da nossa escola. Nossa 

amiga Maria Luiza e seu papai fizeram um delicioso Pé de Moleque. Que tal 

você ir para a cozinha com a mamãe e fazer também? 

 

 

Ingredientes: 

- 250g de amendoim torrado 

- 250g de açúcar 

- 1 lata de leite condensado 

- 1 ½ colh (sopa) de manteiga  

         sem sal  

 

Modo de fazer: 

Coloque na panela a manteiga, o amendoim e o açúcar; misture bem e 

sempre. Quando tiver formado a calda, coloque o leite condensado e continue 

misturando até soltar da panela. 

Despeje em um tabuleiro untado com manteiga e esparrame. 

Espere esfriar e corte da maneira que preferir! 

 

 

2. Música 

Lá na turma do Cocoricó, o Pé de Moleque também é famoso! Vamos 

assistir a esse engraçado videozinho? Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=8ePJP-ykAz4 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ePJP-ykAz4


             
 
 

 
 

CONHECENDO O FOLCLORE  
 

VOCÊ SABIA QUE EXISTEM DIFERENTES COMIDAS TIPICAS DO FOLCLORE?  

COM AJUDA, FAÇA UMA PESQUISA SOBRE ESSES ALIMENTOS NA INTERNET. 

DEPOIS, ESCOLHA UM DELES E COLE UMA RECEITA PARA REPRESENTÁ-LO ABAIXO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 

 


