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Lema: “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando                                    
For velho, não se desviará dele.”  Pv.22.6 

 

Atividades Berçário Turno: Tarde  

Professora: Louise 

13ª semana 

Essa semana continuamos trabalhando em ritmo de festa junina... 

1. Bolo de milho 

 
Essa receita de bolo de milho é um ótimo momento de unirmos a 

família para testarmos essa receita na cozinha. 

Obs: Esse aí da foto foi feito por mim. 

 



Ingredientes:  

3 ovos em temperatura ambiente 

200 ml óleo 

250 ml leite 

200 g açúcar 

200 g farinha de trigo 

150 g de farinha de milho 

1 colher de fermento 

 

Modo de Fazer: No liquidificador, adicione os ovos, açúcar, óleo, leite 

e a farinha de milho e bata por aproximadamente 4 minutos. 

Em seguida adicione a farinha de trigo e o fermento e bata tudo até 

que fique uma massa homogênea. 

Despeje em uma forma untada e enfarinhada 

Asse em forno pré-aquecido e 180 graus por mais ou menos 45 

minutos. 

Se desejar, pode intercalar pedaços de goiabada na massa. 

 

2. Cantiga Junina: “Pai Francisco” 

https://www.youtube.com/watch?v=FrfRL0rrE1E 

Vamos aproveitar essa cantiga e pegar algum instrumento ou algo 

parecido para imitarmos o Pai Francisco e nos divertirmos 

 

3. Boca do Palhaço 

https://www.youtube.com/watch?v=FrfRL0rrE1E


 

 
 

Essa brincadeira típica junina pode ser feita com diversos materiais. 

A ideia é que a criança tire a bolinha dentro de um recipiente e se 

divirta. 

 

4. Pintura do rosto 



 
Vamos nos inspirar nessa foto e vamos fazer pinturas nos nossos 

bebês, colocar uma música de festa junina bem alegre e vamos 

fazer a festa. Ah, vamos deixar que eles se olhem no espelho para 

verem a diferença de seus rostos com a pintura. 

 

 

 

5. Pé de milho 



 
 

O milho é uma das comidas típicas da Festa Junina também, e agora 

vamos representa-lo com nossos pés. 

 

 Materiais necessários: Papel, tinta amarela e verde, lápis preto 

 

Como fazer: Pintar a sola do pé com a tinta amarela e carimbá-la no 

papel, depois com os dedos e a tinta verde pintar os ramos e depois 

de seco o desenho, usar o lápis para fazer as divisões no milho 

como está na imagem. 

 


