
Atividade 10.07 – Mini Maternal 

Eixo e Campo de Experiência : Movimento – Corpo, gestos e movimentos.  
Objetivo: Conhecer alguns aspectos culturais da região Sudeste do nosso país e 
Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
 
Didática/Justificativa: Conhecer novas culturas é uma forma de viver 
coisas novas, conhecer modos de pensar e agir diferentes dos nossos, além da 
identificação cultural e do pertencimento. Isso nos prepara para a vida, essa diversidade 
cultural desde cedo é muito importante para que possamos nos tornar adultos mais 
abertos, empáticos, instruídos e informados. Hoje conheceremos um pouco sobre a 
região Sudeste do nosso país, que é formada pelos estados de São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O estado de Minas Gerais  é famoso por sua 
culinária típica que envolve a fabricação do famoso Pão de queijo. 
Vamos aprender a fazer essa receita simples e gostosa, e ainda estimular a cooperação e 
coordenação motora nas nossas crianças. Faça a receita e deixe que a criança ajude a 
fazer as bolinhas com a massa. Deixe a criança manusear a massa livremente. 
 
 
 
 



Receita de pão de queijo 
Ingredientes 
1 xícara de leite 
½ xícara de óleo 
½ colher (sopa) rasa de sal 
500g de polvilho doce 
2 ovos 
1 ½ xícara de queijo meia cura ralado 
Modo de Preparo 
Coloque o leite, o óleo e o sal numa leiteira. Leve ao fogo alto e, quando levantar fervura, 
despeje a mistura sobre o polvilho previamente colocado numa vasilha. 
Mexa bem com uma colher de pau, para que o polvilho fique impregnado de líquido. Em 
seguida, acrescente os ovos, um a um, sempre mexendo com a colher de pau. 
Junte o queijo ralado e misture com as mãos até que a massa não grude nas mãos. Sove a 
massa sobre uma superfície enfarinhada, até que ela fique homogênea e macia. 
Em seguida, enrole pequenas bolinhas na palma da mão, dispondo-as numa assadeira 
retangular untada e enfarinhada. Leve para assar em forno preaquecido a 200°C por 20 
minutos. 
 



Atividade Bilíngue  
 
Eixo e tema: Movimento – Corpo, gestos e movimentos. 
 
A educação infantil bilíngue vai muito além de garantir ao aluno um futuro promissor e 
aprender uma nova língua. Estudantes de ensino bilíngue demonstram melhor 
desenvolvimento em diversas áreas do conhecimento, como a cognitiva e a social, como já 
foi comprovado em pesquisas. É importante ressaltar que a infância é a fase de adaptação 
das crianças ao meio. Por isso, aprender uma segunda língua nessa fase auxilia no rápido 
desenvolvimento cerebral. Quanto mais estímulos a criança obtiver, maiores serão as 
chances de ampliar suas conexões neuronais, facilitando, assim, o seu aprendizado.  
Para essa aula precisaremos de um lugar onde a criança tenha acesso ao computador ou 
tablet para acessar ao vídeo da professora na plataforma, combinado? 
Hoje, vamos conhecer mais sobre a da região Sudeste do nosso país e, na atividade, vamos 
aprender algumas palavras novas em inglês, vamos lá? 
cheese bread – pão de queijo (pronúncia: chez bred) 
little ball – pequena bola (pronúncia: lirou ból) 
red – vermelho (pronúncia: red) 
 
Objetivo: Aumentar vocabulário da área de alimentos em aula expositiva e atividade lúdica. 
Apresentar esse vocabulário na atividade e promover a interação lúdica por meio de 
atividades com vocabulário. 


