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Nome do aluno:  Semana 17 

Professor: Amanda, Andréia, Bianca, Daiana, 

Daniele, Eunice, Iolanda, Josefa e Tatiane. 

Data:  

01/07/2021 

Turma:  

Maternal A e B 

Campos de Experiência: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 
 

Atividade:Comida Típica “Milho” 

A festa junina é uma das mais antigas e características tradições da cultura brasileira. 
Além de diversas brincadeiras, decorações e vestimentas, temos também os pratos 
típicos que combinam elementos culinários e culturais africanos, indígenas e 
europeus, e por isso é tida como tipicamente brasileira: resultado de várias misturas. 
É popularmente encarada como uma homenagem ao estilo de vida rural e interiorano 
por parte dos habitantes das grandes cidades, e para os rurais, é uma das 
comemorações e símbolo máximo da cultura caipira. 

Materiais necessários:Espiga de milho, água, panela, imagens da espiga de milho. 

Como realizar a atividade:Em um local tranquilo, inicie uma conversa com a criança 

falando sobre o que já vimos sobre o tema Festa Junina. Em seguida, explique que 

temos muitas comidas típicas nesta festa e se ele (a) saberia quais são. Deixe a 

criança falando suas ideias. Ao terminar, comente as que realmente tem e explique 

que as outras são para outros tipos de festas (caso a criança mencione algo 

diferente). Assim, fale que hoje iremos conhecer uma das mais conhecidas e que não 

pode faltar na Festa Junina: O MILHO. 

Caso tenha a oportunidade de apresentar o próprio alimento é mais interessante, 

deixe-o explorar. Mostre a cor externa e interna, como podemos descascar (se a 

criança quiser tentar, será uma ótima experiência), peça para que a criança relate o 

que esta vendo e sentindo. Pode-se cozinhar para degustação. 

Mas se caso não for possível, pode-se apresentar apenas as imagens a seguir e 

nomeá-las para identificação e suas diferenças. 



 

 

MILHO 

Podemos utilizar o MILHO para: 

BOLO DE MILHO 

 CURAU DE MILHO 

 PIPOCA 



 

 PAMONHA 

 MILHO ASSADO 

MILHO COZIDO 

 


