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CULINÁRIA: PANQUECA DOCE 

No livro construindo aprendizagens na página 06 traz uma leitura sobre a 

importância de uma boa alimentação das crianças.  

Nada melhor que deixar a criança participar deste momento para criar bons 

hábitos alimentares saudáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta semana as crianças vão para cozinha! 

Na cozinha, os pequeninos podem adquirir habilidades e experimentar o 

mundo de diferentes formas. Cozinhar é atividade divertida, criativa, além de 

ser um momento que fortalece vínculos e afeto. 

 

Fonte: Caderno Construindo Aprendizagens 



Vamos fazer uma panqueca deliciosa e saudável? 

Para fazer a panqueca vai precisar da ajudar de adulto responsável para 

separar os ingredientes que são: 

1 ovo; 

2 e ½ colheres de sopa de fubá de milho; (pode 

trocar por farinha de tapioca ou farinha de aveia) 

1 banana bem madura amassada; 

Canela a gosto.  

MODO DE PREPARO 

1 – amassar a banana e misturar com os demais ingredientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta etapa, permita que a criança ajude participando de todo processo.  

2 – Numa frigideira antiaderente e untada com manteiga (untar antes de ligar o 

fogo, com o dedo mesmo) despeje uma colher de sopa cheia na frigideira, em 

porções separadas. 

 

 

 

3 – Assim 
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que estiverem douradinhas, vire com uma espátula e deixar dourar o outro 

lado.  

 

 

 

 

Para servir pode ser pura, com um fio de mel, com pedacinho de morango ou 

outra fruta da preferência da criança. 

 Outra dica é enriquecer a massa com pitada de linhaça ou chia. 

 

 

 

 

 

Agora é experimentar uma opção saudável de café da manhã e lanchinhos. 

SEGURANÇA: Lembrando sempre para não deixar a criança próxima ao fogão 

para não causar acidentes. 
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AGORA É HORA DE BRINCAR!!  

QUE TAL BRINCAR COM BOLA? VAMOS?  

 

Neste momento de pandemia, as crianças estão muito envolvidas com a 

televisão e celulares, por isso proporcionar que elas brinquem se 

movimentando faz com que exercitem seu corpo gastando muita energia.  

A brincadeira com bola atrai as crianças desde bem pequenas, é um brincar 

que pode acontecer com todos que convivem com a crianças. 

Bora colocar as crianças para chutar a bola e fazer gol? 

CHUTE AO GOL 

Para brincar vai precisar: 

 1 bola (se não tiver a bola, pode amassar papel ou fazer a bola de 

meias)   

 

 

 

 1 par de chinelos ou sapatos para marcar onde a criança fará o gol. Para 

delimitar este espaço, fiquem à vontade para usar objetos que tenham 

em casa por exemplo: uma mesa pequena, uma cadeira, usem a 

criatividade. 

 

 

 

 Delimite o espaço e deixe que a criança explorar os movimentos para 

acerta o gol. Nesta brincadeira não existe certo ou errado. É só brincar e 

se divertir!! 
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