
 

1 

 
Nome:  Data: ___/___/2020 
Unidade Escolar:  Ano: 1º 
Componente Curricular: Língua Portuguesa 
Tema/ Conhecimento: Receita 
Habilidade: EF01LP20) Identificar e reproduzir, em listas, bilhetes, agendas, calendários, regras, avisos, 
convites, receitas, instruções de montagem, legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou 
impressos); EF01LP20) Identificar e reproduzir, em listas, bilhetes, agendas, calendários, regras, avisos, 
convites, receitas, instruções de montagem, legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou 
impressos), a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros. 
 

ATIVIDADE I 

A. Pinte o bolo de aniversário utilizando tinta ou outro tipo de material (lápis de cor) de 
acordo com a legenda: 

 



 2

 

B. Olá, vocês conhecem a historinha do bolinho? Vou te contar como ela começa: 

 

 

 

 

 

 
Vídeo da História do Bolinho no link 

  https://www.youtube.com/watch?v=aVi3brwPc-Q 
 

Para realizar a vontade do vovô, a vovó teve de utilizar uma receita para fazer o 

Bolinho!  

Você sabe o que é uma receita? 

Receita é um texto que tem a função de ensinar alguém a preparar um alimento. É 

comum que venha dividido entre ingredientes e o modo de preparo. 

 

C. Peça ajuda para um adulto e leia esta receita. 

 
INGREDIENTES   
                        
2 punhados de farinha                                   
3 ovos 
1 copo de leite 

1 lata de leite condensado 
3 colheres de manteiga 
1 colher de fermento 

 
MODO DE PREPARO 
 
Misture todos os ingredientes;                                                           
Depois de pronto coloque para assar em uma forma untada e leve ao forno quente. 
 
 

“Um dia o vovô acordou com muita vontade de comer um bolo 
 e disse para a vovó: 
- Vá, minha velha, e faça um bolinho gostoso pra gente comer.” 
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D. Pinte de cores diferentes o nome de cada ingrediente da receita. 

E. E você gosta de comer bolo? De que sabor? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE II 

 

RECEITA DE PIPOCA 

 
 
INGREDIENTES:    
                                                 
1 colher de sopa de óleo ou margarina                  
1 copo de milho para pipoca                                                                    
 Sal a gosto                                                            

MODO DE PREPARO       
                                                                           
Esquente o óleo ou a margarina 
Coloque o milho e o sal 
Mexa até o milho estourar. 

                                    

A. Circule o título do texto e copie na linha abaixo: 
________________________________________________________________________  
 
 
B. Marque com um X no nome do tipo de texto que você leu? 
 
(   ) HISTÓRIA             (   ) RECEITA CULINÁRIA 
 
 
C. Esta receita é de um alimento: 
 
(   ) DOCE                    (   ) SALGADO 
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D. Copie a palavrinha: 
 
PIPOCA_____________________________________________  

 

ATIVIDADE III 

A. Veja o vídeo no link:   https://www.youtube.com/watch?v=MgG13r2fVOw 
 

PULA PIPOQUINHA 

 

 

 

 

 

 

 

 Leia e cante a música da Pipoquinha. 

 Pinte todas as palavras que iniciam com a letra “P” no texto. 

 Copie as palavras que você pintou nas linhas abaixo, sem repeti-las: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

B. Leia e repita as palavras: 

 
 

PULA, PULA 
PIPOQUINHA 
PULA, PULA, SEM 
PARAR 
PULA, PULA 

PULA- PIPOCA- PARAR- PIPOQUINHA 
 

PAPAI- PEPE- PAPAI- POTE 


