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Maternal III 

Atividade para Quarta-feira (4 de novembro de 2020) 

Conteúdos trabalhados:  

*O eu, o outro e o nós  

*Tempo, espaço, quantidade, relações e transformações  

*Traços, sons, cores e formas  

*Corpo, gesto e movimento 

Apostila  

Caderno de projetos página 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 4 de novembro de 2020. 

Professora: Laudicéia Santos   Série: Maternal III 

 

Atividade 1:  

Bolo formigueiro 
Ingredientes 
1/2 xícara de chá margarina 
1 xícara de chá de açúcar 
3 ovos 
1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo 
1/2 xícara de chá de Amido de Milho Maizena 
2 colheres de chá de fermento em pó 
1 xícara de chá de leite 
1/2 xícara de chá de chocolate granulado 
 
Modo de preparo: 
Aqueça o forno em temperatura média (180° C). 
 
Unte com margarina uma fôrma de furo central média (20 cm de 
diâmetro) e enfarinhe logo em seguida. Reserve. 
 
Em uma batedeira, bata a margarina e o açúcar até formar um creme 
claro. Junte os ovos, um a um até formar uma mistura esbranquiçada. 
 
Peneire a farinha, o amido de milho Maizena e o fermento, adicione a 
massa alternando com o leite, misture com a ajuda de uma espátula até 
que vire uma massa uniforme, finalize com o chocolate granulado. 
 
Despeje a massa na fôrma reservada e leve ao forno por 35 minutos ou 
até que um palito saia limpo do centro do bolo. 
 
Atividade 2:  
Apostila caderno de projetos página 29: Bolo formigueiro. 
Depois de fazer a receita, cole uma foto ou faça um desenho do bolo.   
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Atividade 3:   
Acesse o link abaixo e assista o vídeo.  

https://youtu.be/cxmC8Mn8iE4  Acesso em 03/11/2020. 
 
Atividade 4:  
 
 
  

https://youtu.be/cxmC8Mn8iE4
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Atividade 5:  

 Acesse o link abaixo e assista o vídeo.  

https://youtu.be/PIpIbhkHJoQ  Acesso em 03/11/2020. 

Atividade 6:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/PIpIbhkHJoQ

