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ÁREA: ARTES VISUAIS/ MATERIALIDADE.

CONTEÚDO: Suportes papéis; ferramentas giz de cera.

OBJETIVO: Desenvolver as bases da consciência estética.

DESENVOLVIMENTO: Com a ajuda do adulto confeccione uma bandeirinha ou várias com a
criança. Faça utilizando as folhas abaixo e siga o molde. Depois de riscadas peça para
criança que recorte com tesoura, sempre com a supervisão e auxílio do adulto, pois, ela
terá dificuldades, porém, que ela tente. Depois de recortar que ela pinte bem coloridas as
bandeirinhas. Se quiser pode fazer um varal com barbante e colar as bandeirinhas feitas.

REGISTRO: Com as bandeirinhas prontas enfeite a porta da geladeira ou outra parte da casa.
Enviar foto ou vídeo.



https://www.ideiasmix.com/moldes-de-bandeirinhas-para-festa-junina-e-aprenda-fazer-
com-alguns-passos/



ÁREA: MÚSICA/APRECIAÇÃOMUSICAL E CONTEXTUALIZAÇÃO.

CONTEÚDO: Gêneros musicais; música infantil.

OBJETIVO: Conhecer a música e sua diversidade de gêneros para ampliação do repertório e
apropriação e noções básicas sobre códigos musicais, desenvolvendo o senso estético e a
autoria.

DESENVOLVIMENTO: Convide a criança para ouvir a música abaixo; “Pula Pipoquinha”
durante a canção dance e brinque com seu filho realizando os gestos conforme a música e
aproveitem para dançarem juntos, você pode se vestir com as roupas típicas de festa junina,
fazer pintura no rosto.

https://www.youtube.com/watch?v=UFqBCjcN5wA

PULA PULA PIPOQUINHA

Pula pula pipoquinha Pula pula sem parar

Pula pula pipoquinha Pra crescer e estourar

Pula pula pipoquinha Pula pula sem parar

Pula pula pipoquinha Pra crescer e estourar

Pula pula Pipoquinha Pula pula Pra crescer e estourar

Pula pula Pipoquinha Pula pula Pra crescer e estourar

Pula pula pipoquinha Pula pula sem parar

Pula pula pipoquinha Pra crescer e estourar

Pula pula pipoquinha Pula pula sem parar

Pula pula pipoquinha Pra crescer e estourar

Pula pula Pipoquinha Pula pula Pra crescer e estourar

Pula…

REGISTRO: Enviar foto ou vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=UFqBCjcN5wA


ÁREA: LINGUA PORTUGUESA/ESCRITA.

OBJETIVO: Compreender o uso social da linguagem oral e escrita como meio de diálogo,
elaboração de ideias, registro e transmissão de conhecimento e de autorregulação da
conduta.

CONTEÚDO: Desenvolver atividades de expressão corporal e artística precursoras da
escrita.

DESENVOLVIMENTO: Apresente para a criança a receita de como fazer a CANJICA. Leia a
receita para ela e diga que tem que fazer como está escrito na receita para dar certo.

Quando fizer a receita junto com a criança chama a atenção dela dizendo que “precisa
mexer bem a canjica” e que ela ajude mexendo também e que ela mexa com movimentos
circulares e bem grandes (sempre com a supervisão e auxílio do adulto para evitar
acidentes domésticos com a criança).

INGREDIENTES:

 1 pacote de 500 g de canjica de milho
 1 litro e 1/2 de leite
 1 xícara de açúcar
 2 latas de leite condensado
 1 lata de creme de leite
 1 garrafinha de leite de coco
 1 pacote de 50 gramas de coco ralado
 Cravos
 Canela em pau
 Canela em pó para polvilhar

MODO DE PREPARO:

1. Na véspera deixe a canjica de molho em uma vasilha com água.
2. Cozinhar a canjica em panela de pressão com água.
3. Depois de cozida a canjica, escorrer a água.
4. Acrescentar o leite, o açúcar, cravos e os paus de canela e deixar cozinhar por mais uns 15 ou 20 minutos,

mas não deixe secar o leite, devendo a canjica ficar bem cremosa.
5. Colocar o leite condensado, o leite de coco e o coco ralado e deixar no fogo por mais 5 minutos, misturando

sempre.
6. Acrescentar o creme de leite e em seguida desligue o fogo, misturando muito bem.
7. Colocar em travessa funda e polvilhe com canela em pó.

https://www.tudogostoso.com.br/receita/79439-canjica-deliciosa-com-coco.html

https://www.tudogostoso.com.br/receita/79439-canjica-deliciosa-com-coco.html


CURIOSIDADES SOBRE A CANJICA:
Nas tradicionais festas juninas pelo Brasil, é possível encontrar várias comidinhas tradicionais, como pé de
moleque, pamonha, quentão e afins. Todos elas são irresistíveis, mas ninguém consegue superar o prato
mais desejado pelos festeiros de São João: a canjica.

Apesar de muito amada por vários cantos do país, esse prato típico não é de origem brasileira, e sim uma
herança cultural vinda, a princípio, da África. A especiaria foi muito consumida pelos escravos, uma vez que
era mais barata e fácil de fazer.

O milho é um ingrediente muito usado na produção de diversos pratos da longa tradição da culinária
brasileira. Muitos países utilizam da iguaria em suas receitas, trazendo dúvidas quanto a raiz da origem da
canjica.

Porém, uma coisa é fato: o sabor do milho é inquestionável e o mês de junho é perfeito para provar uma
canjica tipicamente brasileira, com origens africanas.

Em suma, existem várias histórias relacionadas ao surgimento da canjica. O único fator decisivo nesse
caso, portanto, é que não estamos falando de uma comida inventada no Brasil.

Os escravos, a princípio, trouxeram essa cultura culinária para o Brasil, sendo ela muito consumida nas
senzalas.

Apesar de fazer parte do banquete dos escravos, a canjica tomou lugar no cardápio dos nobres e foi
incrementado por novos ingredientes. Portanto, a “kanzika”, ou papa de milho, ganhou novas iguarias
como canela, cravo, leite de coco, dando origem à que conhecemos hoje.

https://areademulher.r7.com/curiosidades/canjica/

REGISTRO: Peça para a criança desenhar o movimento da mamãe e o dela próprio
mexendo a canjica (movimentos circulares) utilizando lápis, canetas ou giz de cera e que
fique bem colorido.

https://conhecimentocientifico.r7.com/festa-junina/


ÁREA: MATEMÁTICA/GRANDEZAS E MEDIDAS.

CONTEÚDO:

 Capacidade: cheio, vazio
 Massa: pesado, leve.
 Temperatura: quente, morno, frio e gelado.

OBJETIVO: Que o aluno possa identificar nos objetos e fenômenos da realidade, a existência
e a variação das quantidades.

DESENVOLVIMENTO: Durante o preparo da receita da Canjica; nas medidas da receita pedir
para a criança participar, no cozimento que ela observe a temperatura e quando esfriar
também e após gelar; sempre chamar a atenção da criança para os termos acima
mencionados: cheio, vazio, pesado, leve, quente, morno, frio e gelado.

REGISTRO: Enviar foto ou vídeo.
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