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2º PERÍODO 

                                
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
Professora: Aline 

 
Atividade: Festa Junina / Artes  
 
Atividade extra: Culinária  
 
Material necessário: 
✓ Folha de atividade 
✓ Lápis de escrever 
✓ Papel vermelho e amarelo  
✓ Tesoura e cola (supervisão de um adulto)  
✓ Palito de picolé ou de fósforo ou de dente (sob supervisão) 

 
   

Justificativa:  
A arte é fundamental na formação das crianças, pois representa 

experiências individuais. Ela é utilizada como uma ferramenta importante para o 
desenvolvimento cognitivo, intelectual e emocional do aluno.  

 
Objetivos: 
✓ Auxiliar no desenvolvimento da psicomotricidade.  
✓ Desenvolver os sentidos visão e tato.  
✓ Valorizar as tradições das festas juninas  

. 
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/pAyj2hOqQik 
 
Desenvolvimento:  

Agora de olho na atividade! 
Recorte vários pedacinhos de papel amarelo e vermelho. Cole palitos de 

picolé ou     palitos de dente ou palitos de fósforo para fazer a base da fogueira. Em 
seguida, cole os papéis picados para fazer o fogo. Na parte de cima, desenhe as 
bandeirinhas.  

 
Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado?  
Assista também ao vídeo disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=9yvuTmUfhn8 

 
Será muito divertido pular a fogueira!  
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2º PERÍODO 

 
 

CULINÁRIA 
 

ATIVIDADE: VAMOS PARA A COZINHA? 
 
 

RECEITA DO DIA: PIPOCA DOCE  
O milho aparece como ingrediente principal do festejo, e um dos principais 

símbolos das festas juninas por ser matéria-prima de diversos pratos normalmente 
encontrados durante o evento, como por exemplo:  pipoca, pamonha, curau, canjica, 
polenta, cuscuz e milho cozido – mesmo que essas receitas também sejam 
encontradas e produzidas ao longo do ano. E a pipoca doce é  tradição nas festas 
juninas e julhinas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes  
✓ 5 colheres (sopa) de óleo 
✓ 5 colheres (sopa) de milho para pipoca 
✓ 5 colheres (sopa) de açúcar 
✓ 3 colheres (sopa) de água 
✓ 1 colher (sopa) de chocolate em pó (se preferir coloque somente o açúcar) 

 
Modo de preparo  

Em uma panela, adicione todos os ingredientes e misture delicadamente. Em 
seguida, desligue o fogo quando o intervalo de tempo entre os estouros da pipoca 
diminuir. Pronto! Sua pipoca doce está pronta para comer e deliciosa! 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 



 
 

 

 

 

  NOME: _________________________________ 
 

ARTES: FESTA JUNINA 

“...PULA FOGUEIRTA IAIÁ 
PULA FOGUEIRA IOIÔ 

CUIDADO PARA NÃO SE QUEIMAR 
OLHA QUE A FOGUEIRA JÁ QUEIMOU O MEU AMOR...” 

 

 

 COM PAPEL PICADO E PALITO, FAÇA UMA LINDA FOGUEIRA! 

COLÉGIO EQUIPE JF  
EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO 
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