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Campos de Experiência: Espaço, Tempo, Quantidades, Relações e Transformações.

Objetivos de Aprendizagem: Explorar o ambiente pela ação e observação manipulando,
experimentando e fazendo descobertas

Tema: Ciclo Junino/Comidas Típicas

Atividade 5- Vamos Preparar uma Receita com Milho?

Recursos:
Espigas de milho
Receita da preferência
Utensílios para realizá-la

Estratégia:

Com as espigas de milho disponíveis na escola, retiradas anteriormente, o adulto poderá

realizar uma receita, que seja de sua escolha e que a criança também aprecie.  Ela pode ser

com o milho ofertado pela escola in natura ou de lata, a receita também pode ser feita com

fubá, milho de pipoca, quirerinha etc. O importante é permitir que ela participe de alguma

das etapas do preparo. Depois de pronto, sirva e degustem o prato, sempre enfatizando as

características do vegetal, como ele era e no que ele se transformou, misturados à outros

ingredientes, e depois de preparado. Traremos aqui, algumas sugestões:

● Milho Verde Cozido

● Sorvete de Milho Verde ou de Lata

● Bolo de Milho

● Sopa Cremosa de Milho Verde

● Arroz com Milho Verde

● Macarrão com Milho

● Frango com Milho



Para os bebês que ainda não comem alimentos sólidos sugerimos que sejam feitos

cremes, sopas e mingau. E para os que só se alimentam de leite, gostaríamos que

cantassem canções típicas do ciclo Junino ou que citem algum tipo de comida.

Avaliação: A criança participou do preparo ou degustou somente? Qual a reação dela ao comer o
vegetal, ou ela já conhecia o milho?

O bebê está demonstrando gostar desses momentos com a mamãe? Ele balbucia enquanto o
adulto canta?


