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Atividade: Vila do doce e receita de brigadeiro sem fogão. 

Estratégia: 

Você sabia que a vila do doce em Ribeirão Pires é uma das atrações que a cidade oferece? A Vila 
do Doce foi inaugurada em janeiro de 2008 e é a perdição para quem está de dieta, pois oferece 
diversidades em guloseimas, como: Sorvetes, chocolates, tortas, bolos, crepes e muitos outros 
doces. Também possui quiosques com refeições, cafés e salgados, além de artesanato. 

Desenvolvimento: Organize um espaço acolhedor, chame a criança e lave suas mãozinhas, 
apresente os diversos ingredientes da receita a seguir e façam juntos a receita do brigadeiro 
conforme o modo de fazer da receita. Deixe a criança manipular os ingredientes, pegando e 
cheirando e explorando para que desperte sua curiosidade e assim perceba as diferenças entre 
eles.  
Agora vamos à receita? 

Brigadeiro sem Fogão 

 
Ingredientes: 

 
1 lata de leite condensado 
 
4 colheres (sopa) de chocolate em pó 
 
1 e 1/2 xicara de leite em pó (sem preparar, só o pó) 
 
Chocolate granulado para enfeitar 
 
Manteiga para untar as mãos 
 
Modo de Preparo: 

Use uma Tigela e adicione todos os ingredientes. 
Mexa bastante até que a massa fique firme. 
Hora de untar as mãos e fazer as bolinhas de brigadeiro. 
passe no chocolate granulado ou chocolate ralado e coloque na forminha. 
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Vila do Doce 

Estratégias: Já conhecemos a história da Vila do Doce sendo este um dos pontos turísticos 
de Ribeirão Pires. Penso que essa história deu uma vontade de comer um doce, estou certa? 
Qual seu doce preferido?  
 O adulto junto com a criança fará a receita do doce preferido da criança. Nos envie uma foto 
nos mostrando o resultado.  
.  
“É importante que as crianças pequenas tenham a oportunidade de participar de situações do coti-
diano, como, por exemplo, atividades de culinária, sendo instigadas a resolver problemas envol-
vendo unidades de medida, como quantidade de ingredientes ou tempo de cozimento” (Currículo 
Municipal de Ribeirão Pires). 

 

Fonte: https://www.facebook.com/viladodoce/ 

 


