
 
 
 

armazena uma grande quantidade de 
amido, portanto, é uma importante fonte 
de   energia.   Além   disso,    a    raiz 
da mandioca é rica em cálcio, fósforo e 
vitamina C. 

A mandioca é uma planta com
grande importância mundial. Sua raiz 
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Língua Portuguesa 

Essa semana conhecemos a lenda da mandioca. 
 

Mani era uma indiazinha muito amada por sua tribo. Certa vez 
ficou muito doente e faleceu. 
No local que Mani foi enterrada nasceu uma planta 
desconhecida. Os índios cavaram a terra e viram uma raiz 
branca como a pele de Mani. Deram-lhe, então, o nome de 
mandioca, que significa “casa de Mani” A tribo havia 
descoberto um precioso alimento. 

Hoje iremos falar sobre um alimento muito conhecido na culinária brasileira a MANDIOCA. 

Veja os alimentos à base de mandioca: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vamos assistir um vídeo mostrando como é feito a farinha de mandioca. Clique no link a seguir: 

https://www.youtube.com/watch?v=S6hD3OyyVcY 

 



 
 

AGORA É COM VOCÊ! 

1- Segundo a lenda, o que significa o nome da mandioca? 

_ _ 

2- Qual é o alimento mais conhecido na culinária brasileira? 

_ _ 

3- Escreva dois alimentos que são feitos à base de mandioca. 

 
 

HUM!! QUE VONTADE DE COMER MANDIOCA! VAMOS FAZER UMA RECEITA BEM GOSTOSA 
USANDO A MANDIOCA E SEUS DERIVADOS. ESCOLHA UMA DAS RECEITAS ABAIXO E FAÇA COM 
SUA FAMÍLIA, NÃO ESQUEÇA DE ENVIAR FOTOS OU VÍDEOS PARA A PROFESSORA 

 

BOLO DE MANDIOCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGREDIENTES: 

2 ovos 

1 xícara e meia de açúcar 

2 colheres de sopa de manteiga 

200ml de leite de coco 

500 gramas de mandioca crua e ralada. 

MODO DE FAZER: 

Coloque em uma tigela os ovos, o açúcar e 
a manteiga em temperatura ambiente. Mexa 
muito bem até ficar homogêneo. Acrescente 
o leite de coco e quase toda mandioca 
ralada, reserve uns 50g. Misture bem. 
Decore com o restante da mandioca ralada e 
leve ao forno preaquecido 180ºC por 
aproximadamente 50 minutos ou até que 
fique bem douradinho nas bordas. 

Assista ao vídeo para aprender a receita: 

https://www.youtube.com/watch?v=AdNxrrLh 
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PÃO DE QUEIJO DE LIQUIDIFICADOR 

INGREDIENTES 

MODO DE FAZER: 

Comece aquecendo o forno a 220°C e unte e 
enfarinhe as forminhas de cupcake ou pode 
colocar em uma forma redonda com buraco no 
meio. Em uma tigela no liquidificador coloque o 
leite, ovos, óleo e misture muito bem. Junte os 2 
polvilhos e misture muito bem até ficar 
homogêneo. Adicione o queijo parmesão ralado 
(se precisar corrija o sal) e misture. Coloque nas 
forminhas de cupcake e se desejar recheie com 
um cubinho de queijo e leve para assar em forno 
preaquecido a 220°C por 10 minutos, abaixe o 
fogo para 180°C e asse por mais 20 minutos ou 
até ficar bem dourado. 

Assista ao vídeo para aprender a receita: 

http://receitasdeminuto.com/pao-de-queijo- 
de-liquidificador-facil/ 

1 Xícara (chá) de Leite 
150ml de Óleo 
3 Ovos 
1 xícara e ½ de (chá) de Polvilho Doce 
1 xícara e ½ de (chá) de Polvilho Azedo 
150g Queijo Ralado (usei parmesão de saquinho) 
Sal à Gosto 
Queijo Prato, muçarela ou meia cura (opcional) 


