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ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA  EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
 
 

Aluno(a):______________________________________Data: 07/05/2020 
 

 
ORIENTAÇÕES: 

 
 Para esta atividade: 

 Escolha um local em sua casa onde possa exercitar a sua 

criatividade! 

 Separe materiais como: canetinhas, cola, papeis coloridos, folhas de  

revistas, lápis de cor, tesoura, palitos de sorvete....enfim, materiais que 

 possam ser utilizados na construção de objetos. 

 Deixe perto de você o seu livro “Píppi Meialonga”. 

 Peça para sua família filmar e fotografar todo esse processo, desde 

 a construção até o resultado final. Envie para a sua professora como  

achar melhor. Também conversaremos sobre esta proposta em  

nossos encontros on-line. 

                                          Curta o momento! 

 

Objetivos 
 Participar integralmente da leitura da obra escolhida, tendo o livro 

em mãos sempre que necessário. 

 Executar as propostas de atividades vinculadas à obra indicada. 

 

Você está lendo o livro Píppi Meialonga ou já terminou a sua leitura?  

Para esta proposta é importante finalizar a leitura. 

4º ano - Anos Iniciais  

Ensino Fundamental 
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- Agora a proposta será a seguinte:  

 Monte ou utilize uma sacola de papel, pode ser até o saco de pão. 

 Ilustre a sacola com cenas que retratam partes do livro Píppi 

meialonga, representando o começo, meio e fim da história. 

 Escolha doze itens que representem a história. 

 Com criatividade, crie fantoches sobre as partes escolhidas. 

 Os fantoches deverão ficar guardados dentro da sacola enfeitada por 

você. 

 Você os utilizará para recontar a história lida. 

              - A próxima atividade será a “Receita dos biscoitos de 
canela”.  

 Acesse o link: https://bit.ly/ReceitaBoloDeCanelaPippiMeialonga 

 Em família, procurem realizar esta receita e guardem os biscoitinhos. 

Biscoito de canela da Píppi Meialonga 
• Dificuldade: Fácil 

• Preparo: Rápido (até 30 minutos) 

• Rendimento: 30 porções 

 

 

Ingredientes: 
• 1/2 xícara (chá) de manteiga em temperatura ambiente. 

• 3/4 xícara (chá) de açúcar mascavo. 

• 1 ovo. 

• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo. 

• 1 colher (chá) de fermento químico. 

• 1 pitada de sal (metade de uma colherinha de café). 

• 2 colheres (chá) de canela em pó. 
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Para polvilhar os biscoitos misture canela e açúcar, a seu gosto, 
em um recipiente. 
 

 Modo de preparo: 
ü Em uma tigela, misture a manteiga e o açúcar mascavo. 

ü Acrescente o ovo e mexa bem. 

ü Junte a farinha, a canela, o fermento e o sal. Misture até obter uma 

massa homogênea. 

ü Faça bolinhas e coloque-as num refratário redondo, deixando um 

espaço de dois dedos entre elas. 

ü Se usar um refratário de 20 centímetros de diâmetro, coloque no 

máximo oito bolinhas de cada vez. 

ü Achate cada bolinha com um garfo passado na farinha de trigo. 

ü Polvilhe com o açúcar misturado com a canela. 

ü Leve ao micro-ondas por 1 minuto. 

ü Desligue, espere um minuto e ligue outra vez por mais 1 minuto. 

ü Retire e deixe esfriar até ficar crocante. 

ü Tire os biscoitos do refratário com a ajuda de uma espátula. 

ü Pode fazer em forno convencional, colocando os biscoitos em forno 

pré-aquecido em 180°, por 15 minutos. 

 
Pronto! 

Guarde seus biscoitos e saboreie-os após finalizar esta atividade, 
ou faça nova receita para o momento a seguir! 

 

 Você conhece alguma criança que não goste de brincar de cabana? 

Dessas que você monta em casa jogando o lençol em cima de suas 

cadeiras, por exemplo?  
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 Então, por que não dar uma incrementada na brincadeira? Pegue 

sua sacola ilustrada por você com os fantoches, o pote de bolachinhas de 

canela, convide sua família e juntos entrem na cabana. Se acomodem e a 

partir de agora, você recontará a história da Píppi utilizando os fantoches 

construídos por você. Sua família também pode ajudá-lo (a). Juntos, 

saboreiem as bolachinhas!  

 

 Não esqueça de enviar o filme e as fotos para a sua professora! 

 

   


