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Genero textual  Receita culimária 

INTRODUÇÃO A receita culinária é um gênero textual no qual predomina o aspecto 
tipológico do descrever ações, tendo, como estrutura, as seguintes partes: ingredientes, 
modo de fazer, tempo de preparo, calorias e rendimento. No trabalho com receitas, deve-
se considerar o objetivo deste gênero textual, quem faz uso dele (escreve e lê), onde 
encontramos e do que fala uma receita. 
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 9- Leia com atenção o texto e depois copie em seu caderno passando para letra cursiva. 

• 10- Pesquisa sobre o gênero  
 

Conversem, em casa, com suas mães (avós ou tias), sobre qual (is) receita (s) ela (s) 
mais gosta (m) de fazer. E assim copiem numa folha, com o nome da mãe (avó ou tia) 
uma dessas receitas e em seguida reproduza-a para saborear com a sua família, tire 
uma foto e envie para a professora. 
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3- Escreva o número correspondente, conforme o exemplo: 

                                     2 centenas + 3 dezenas + 9 unidades = 239 

a) 2 centenas + 1 dezena + 7 unidades: 

b) 3 centenas + 9 dezenas + 0 unidade: 

c) 5 centenas + 7 dezenas + 1 unidades: 

d) 1 centena +5 dezenas + 8 unidades: 

e) 6 centenas + 4 dezenas + 3 unidades: 

f)  8 centenas + 6 dezenas + 1 unidade: 

g) 9 centenas + 0 dezena + 2 unidades 
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4-Leia as questões e organize as informações no quadro, corretamente. 

 

5- Resolva os problemas em seu caderno e me mostre a foto.
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FONTES DE LUZ: Natural ou Artificial 

https://www.youtube.com/watch?v=lgJIuUV5iLk 

AS FONTES DE LUZ PODE SER: NATURAIS OU ARTIFICIAIS, LEIA ABAIXO. 
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O Município de Piúma localizado no litoral Sul do Espírito Santo é o menor município do 

estado com 73,5km². 

Seu balneário possui 8 km de praias, que atraem milhares de turistas de diferentes 

lugares do Brasil na alta temporada. Com o clima tropical, amenizado pelos ventos 

marítimos, Piúma é cercada por quatro pequenas ilhas: do Gambá, do Meio, dos Cabritos 

e dos Franceses, formando belíssimas paisagens naturais. 

O município é considerado o maior produtor de conchas do país, devido ao encontro de 

correntes marítimas quentes e frias na região favorecendo a reprodução dessa espécie. 

O artesanato de conchas de Piúma, inclusive, é famoso internacionalmente, 

movimentando a economia local. 

O pescado também tem uma participação econômica importante, colocando Piúma em 

terceiro lugar no ranking dos maiores produtores de peixes do Espírito Santo. Além da 

pesca, a orla local é utilizada para a prática de mergulho, um esporte que permite a 

contemplação da biodiversidade marinhada região. 

De origem tupi-guarani e com influência francesa, o nome Piúma tem dois significados. 

Uns acreditam na denominação “águas escuras”, que foi dada pela maior concentração 

do Estado de areias monazíticas nas praias do município. Outros dizem que Piúma é o 

nome de uma espécie de mosquito dos manguezais da região. Para atender a demanda 

turística o Município dispõe de estrutura para hospedagem, alimentação, entretenimento 

e lazer. 
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1 – Marque (V) para as respostas corretas e (F) para as respostas falsas: 

(    ) O município é considerado o menor produtor de conchas do país. 

(    ) O Município de Piúma localizado no litoral Sul do Espírito Santo. 

(    ) O pescado também tem uma participação econômica importante, colocando Piúma 

em terceiro lugar no ranking dos maiores produtores de peixes do Espírito Santo. 

(    ) De origem tupi-guarani e com influência Italiana. 

(    ) Seu balneário possui 5 km de praias, que atraem milhares de turistas de diferentes 

lugares do Brasil na alta temporada. 

 

2 – Responda as perguntas: 

a) O nome Piúma tem quantos significados? 

 

______________________________________________________________________  

b) Quais os significados do nome de Piúma? 

 

 

 

c) Como é a participação dos pescadores em Piúma? 

 

__________________________________________________________________ 
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COLAGEM 

Vamos fazer um desenho de um caracol e fazer colagem no casco utilizando um 

desses materiais: arroz, feijão, milho. 

Observe o exemplo abaixo. Para realizar o desenho e a colagem é com você!  

 

 

 

 

Boa atividade! 
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ATIVIDADES 

 

Atividade 1. 

Pular corda- nesta fase os alunos já estão com maior percepção e velocidade de reação 

no movimento das cordas, então devemos aumentar um pouco o grau de dificuldade da 

corda fazendo com que a criança pule um pouquinho mais rápido na corda e cantando 

músicas para que o aluno que estiver pulando cumpra tarefas sem deixar que a corda 

bata nas suas pernas. 

 

Atividade 2. 

Ainda utilizando o material anterior, que é a corda, o responsável ou a criança mesmo 

ira amarrar um ponta em algum local e o responsável irá ficar com a outra ponta 

esticando a corda, a medida que o aluno for passando o responsável vai puxando 

devagar e aumentando a altura da corda, assim dificultando a passagem que antes era 

um pouco mais fácil. 

 


