
 

 

 

Hoje sugerimos uma música “milho, milho, milho” de maneira divertida, conta 
onde o milho nasceu. Até chegar à pipoca.  

  

  
Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ZgpJvhIwa8Q 

  

 Em um segundo momento, coloque para criança, o vídeo sugerido “pipoca 

dançante”, onde as crianças brincam, inicialmente eles ensinam como brincar. 

Mas vamos nos atentar apenas aos movimentos com as mãos e com os pés.  

(Devido ao grau de dificuldade não exija da criança perfeição nos movimentos.) 

Este será um momento para divertir e realizar movimentos corporais envolvendo 

a interação, a imitação e o reconhecimento do corpo.  
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Link do vídeo: https://youtu.be/fcYYIpLqEB0   

  

Em um segundo momento o adulto pode criar sua própria coreografia pedindo 

que a criança imite. Depois você pode imitar os movimentos dela deixando que 

a criança dance livre a música, explorando as diversas possibilidades de 

movimento.   

  

Inicialmente, explique para criança que juntos vocês vão fazer uma receita.   

Realize a leitura da receita, pode mostrar as fotos, para ela ver como vai ficar.   

Apresente os ingredientes (vai questionando se ela reconhece cada ingrediente.) 

Prepare a criança para realizar a receita (lave as mãos, coloque touca pode ser 

banho se não tiver a de cozinha. E se tiver coloque avental de adulto mesmo.)  

Agora mãos à obra!!!!!  

                               

                                                                                                                                                          

Broa de Fubá  

  

Rendimento 25 broas mais ou menos  

  

 Ingredientes  

½ kilo de fúba  

½ kilo de açúcar  

½ kilo de farinha de trigo  

3 colheres de margarina (temperatura ambiente)  

1 ½ copo de leite  

2 ovos  

1 pitada de sal  

Erva doce (opcional)  

  

  

 Modo de Fazer  

Juntar todos os ingredientes e amassar bem.   

Fazer bolas e achatá-las levemente.  
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Levar para o forno e assar por aproximadamente 30 minutos.  

(Neste momento muito cuidado com a criança e o forno ligado.)  

  

  
  

  
 Dicas   

 Se fizer as bolas, a massa grudar nas mãos, pode passá-las no fubá (dentro de 

um prato).  

Se preferir fazer menos broas, reduza os ingredientes pela metade.  

  

   

Observação:   

Vocês poderão utilizar outra receita típica (festa junina) se preferir, de acordo 

com os ingredientes que já tenham, em casa.  

Tenham um momento de interação e diversão com as crianças.   

  

Bom Apetite!!!!  

  

Por gentileza registrar essa atividade por meio de fotos, vídeo ou comentários das crianças    


