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Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação 
 

Temática: Festa Junina  

Olá Famílias! 

Atividade: Receita Junina (Pipoca) 

A festa junina é um evento cultural por excelência, pois carrega influências de povos variados, destaca o 
folclore e os costumes da zona rural do nosso país e traz comidas e trajes típicos. Além disso, são realizadas 

muitas brincadeiras, algo muito pertinente na realidade da Educação Infantil. 
Desenvolvimento: Os pais em conversa com a criança devem falar sobre a festa junina, e mostrar imagens 

de tudo o que faz parte desta comemoração, tais como: dança de quadrilha, fogueira, brincadeiras nas 
barracas, comidas típicas e decoração com bandeirinhas coloridas. 

Em seguida, mostrem a ela os grãos de milhos de pipoca, e aproveite para explicar que estes grãos vão ser 
transformados numa deliciosa pipoca. 

Devem aproveitar e perguntar se a criança já comeu pipoca salgada e doce, e fazer o alimento junto com 
ela. 

INGREDIENTES DA RECEITA:  
 2 colheres (sopa) de óleo; 5 colheres (sopa) do milho de pipoca; 1 colher (café) de sal.  

Modo de Preparo: Misture tudo e deixe no fogo baixo até estourar. 
Para isso, deverá deixar a criança a uma distância segura do fogão, colocar o milho na panela e quando 

começar a estourar os grãos pergunte sobre o que ela está achando dos estouros, despertando assim sua 
curiosidade. Quando a pipoca estiver pronta, tire a tampa da panela e mostre à criança que o grão de 

milho foi transformado em uma deliciosa pipoca. Bom apetite! 
A criança ficará encantada! 

 
 
 

 

 

 

 

Não se esqueçam de registrar esse momento enviando comentários, vídeo ou fotos no nosso grupo de 

Watsapp!  


