
 

                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE: RECEITAS TRADICIONAIS DE FAMÍLIA COM MILHO 

 

Para esta atividade, o responsável escolherá 

uma receita tradicional da família. Dicas como: mingau de milho, 

creme de milho, ou bolo de milho.  Deixe a criança observar quando 

estiver fazendo a receita. Mostre os alimentos e os ingredientes uma 

por um (milho por exemplo). Após o preparo, mostre para a criança, 

para que ela perceba o “antes” e o “depois”. Deixe que  sinta o cheiro 

e se ela já tem mais de sete meses, permita que experimente para 

assimilar o sabor. 

Sugestão: Bolo de milho de latinha 

✓ 03 ovos inteiros; 

✓ 01 lata de milho verde sem água; 

✓ 01 latinha de leite; 

✓ ½ (meia) lata de óleo (medida da latinha de milho); 

✓ 1 ½ lata de açúcar (medida da latinha de milho); 

✓ Bata no liquidificador os ingredientes. Depois despeje numa forma untada com 

margarina e farinha de trigo e leve ao forno 180°C por aproximadamente 30 a 

40 minutos. 
Não se esqueça de registrar esse momento com fotos 

ou vídeos e nos enviar no grupo de WhatsApp!! 
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Estratégia de Aprendizagem:  

DANÇA DA PIPOQUINHA 

Quem não gosta de pipoca?  A pipoca é um prato feito a 

partir de uma variedade de milho (milho de pipoca), que 

estoura quando aquecido. Ao aquecermos os grãos desse milho ele 

estoura e pula na panela, criando uma massa consistente com amidos 

e fibras. Um alimento bem apreciado no Brasil, e que não pode faltar 

nas festividades juninas, no cinema e nas partidas de futebol.  

Sendo assim, a proposta da atividade é assistir ao vídeo: “Pula, pula 

pipoquinha” e depois, em um espaço livre o adulto responsável deverá ajudar a 

criança a dançar e pular, imitando a pipoquinha, explorando os movimentos 

corporais e a dança. Outra sugestão, é aproveitar esse momento para degustar 

uma deliciosa pipoca em família. 

 Registre esse momento com fotos e vídeo e compartilhe no grupo do WhatsApp.  

                                   Link do vídeo: 

https://youtu.be/MgG13r2fVOw 
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