
 

Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos.                                                                    
Cristal – RS – 2019. Cel. (51) 997854570.                                                                                              
Av. Darcy Peixoto da Silveira Filho,170.                                                                                             
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                                   Berçário 2 

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. Fogueira  

 
 



Sabemos que a fogueira é o ponto principal da Festa Junina por isso 

vamos fazer outra fogueira com materiais diferentes. 

 

Materiais necessários: Folha de ofício ou caderno, papel colorido 

(pode ser folheto de lojas ou revistas), cola e palito de fósforo 

 

Como fazer: Desenhar uma fogueira na folha e picar o papel colorido 

e ir colando para representar o fogo e depois colar os palitos de 

fósforo para representar a lenha 

 

3. Pezinho 

Link da música “Pezinho” para dançarmos em casa 

https://www.youtube.com/watch?v=0Jc7voZDV7g 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCue0SKuUrI 

 

4. Pote de pipoca 

 

 
 

Semana passada falamos em várias receitas de pipoca e vamos 

combinar que pipoca a gente como o ano inteiro né? Então porque 

não fazermos um pote bem bonito para deixar nossa casa ainda mais 

divertida? 

 

Materiais necessários: Garrafa pet, tesoura, tinta, retalhos de tecido 

e cola 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Jc7voZDV7g
https://www.youtube.com/watch?v=ZCue0SKuUrI


Como fazer: Pedir que algum adulto cote a garrafa e passe no fogo 

para tirar as partes que podem machucar e pintar com cores bem 

alegres e colar retalhos de tecido para enfeitar. 

 

5. Dança das cadeiras 

 
Essa é uma das brincadeiras mais comuns em festas juninas e 

também uma das mais divertidas. Vamos brincar na nossa casa? 

Sugestão de música: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q45AKyWxuY8 

https://www.youtube.com/watch?v=Q45AKyWxuY8

