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ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL I

TEMA: FESTA JUNINA- BRINCADEIRAS E COMIDAS TÍPICAS

Chegou a época de comidas gostosas e muita diversão! Esta semana reunimos dicas de
brincadeiras típicas de Festa Junina para divertir os pequenos – e os adultos também. E
sugerimos também algumas receitinhas deliciosas de comidinhas típicas! 

Tomara que vocês gostem! Não Esqueçam de fazer os registros das atividades que vocês
realizarem e enviar para sua professora!

VAMOS LÁ!

BRINCADEIRAS E JOGOS DE FESTA JUNINA

Nós reunimos aqui as brincadeiras de Festa Junina favoritas, nas quais todo mundo pode
participar. Veja abaixo ideias para tornar a festa uma grande diversão em família!

1 – PESCA

Essa é uma das brincadeiras mais tradicionais! Em uma grande caixa ou bacia com areia, colocam-se peixinhos de
papelão, plástico ou madeira. O objetivo é pescá-los usando uma vara. Para isso, os peixes podem ter argolinhas na
boca ou então um furo, onde entre o anzol. Outra ideia é usar ímãs, colando um em cada peixe e outro na ponta da
vara.

2 –   BOCA DO PALHAÇO

Vamos ver quem é bom de mira, sô! Essa brincadeira é fácil de criar: basta desenhar um grande rosto de palhaço
em um papelão e recortar um buraco na sua boca. Pendure o palhaço ou apoie-o de pé de alguma forma. As
pessoas devem acertar a bolinha (de tênis ou de borracha) no buraco, jogando de uma certa distância.

3 – JOGO DE ARGOLAS

Essa brincadeira junina também é super fácil de fazer, e ainda ajuda a reutilizar garrafas de vidro ou de plástico.
Junte 10 garrafas do mesmo tamanho; você pode decorá-las com o tema junino e definir o número de ponto que
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cada uma vai valer. Dispondo-as em triângulo, cada jogador tem 10 argolas para jogar de uma certa distância e
acertar as garrafas.

4 – TOMBA LATAS

Mais  uma  brincadeira  junina  divertida  com  materiais  reciclados!  Junte  10  latas  de  alumínio  (pode  ser  de
achocolatado, leite em pó, ou até latas menores de milho e leite condensado) e decore-as como quiser. Para jogar,
faça uma pirâmide com 4 na base, 3 em cima e assim por diante. Com bolinhas de borracha ou até de meia, a
brincadeira é derrubar as latas acertando-as de longe.

5 – RABO DO BURRO

Essa brincadeira sempre acaba em muita risada! Em uma parede, cole um grande desenho de um burrinho sem
rabo. A ideia é fazer um rabo separado, de papel crepom por exemplo. Segurando o rabo com uma fita adesiva na
ponta, a criança ou adulto que for brincar deve ter os olhos vendados e girar algumas vezes. Então, andar até o
desenho e colar o rabo no lugar certo. Será que alguém vai conseguir acertar?

6 – QUADRILHA

Uma das partes mais tradicionais de qualquer Festa Junina! Os dançarinos usam trajes típicos e maquiagem caipira:
chapéus  de palha,  bochechas com blush e  pintinhas,  bigode  e  cavanhaque,  dente pintado de  preto.  O tema
tradicional da quadrilha junina é um casamento do interior,  estrelado pela noiva, o noivo, um padre e outros
personagens. A música é conhecida praticamente no país todo e o marcador da quadrilha narra a dança em cada
parte: o balancê, o passeio na roça, o túnel e o caracol. Veja mais sobre a história da quadrilha e como organizar a
sua.

7 – BINGO

O bingo de Festa Junina é cheio de animação, pois os adultos e crianças se divertem juntos. Na brincadeira, quem
completar  a cartela de números primeiro ganha o prêmio.  Além de vibrar a  cada número escolhido, a  risada
também é garantida pelo apresentador que sorteia os números.

8 – CORRIDA DO SACO

Essa brincadeira antiga e típica do interior consiste em uma corrida, na qual os participantes devem pular dentro
de um saco grande (de farinha, por exemplo). É mais difícil do que parece, mas muito divertido! Quem atingir a
reta final primeiro ganha a partida.

9 – CORRIDA DO OVO NA COLHER

Essa brincadeira é daquelas para divertir os pequenos e ajudar no desenvolvimento do equilíbrio corporal deles.
Com um ovo na colher, o desafio é ultrapassar a linha de chegada sem derrubar o ovo e quebrá-lo.

10 – CATAR AMENDOIM

Nessa brincadeira de Festa Junina, espalham-se alguns amendoins com casca no chão. Os participantes ficam em
uma linha e correm até os amendoins, pegando um por um com uma colher para trazer de volta até a linha. Vence
quem conseguir pegar o maior número de amendoins no tempo combinado.

11 – CORREIO ELEGANTE
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Essa brincadeira junina se baseia em um verdadeiro correio para distribuir mensagens românticas ou de amizade
na sua Festa Junina. Os convidados escrevem as mensagens, podendo se identificar ou ficar anônimos. Então, os
entregadores levam cada mensagem para seu destinatário ou então lêem a mensagem na frente de todos. Uma
dica é deixar cartõezinhos decorados prontos com espaço para escrever, junto com bombons para deixar tudo
mais gostoso.

12 – CABO DE GUERRA

O cabo de guerra é uma brincadeira tradicional em que dois grupos se dividem para disputar qual deles é o mais
forte. A vitória é da equipe que conseguir puxar a corda para além da marcação feita no campo.

13 – MAÇÃ NA ÁGUA

Nessa brincadeira, a ideia é pescar maçãs ao invés de peixes. Em um balde de água, coloque várias maçãs boiando:
ao mesmo tempo, cada participante deve tentar pegar uma maçã com a boca, com as mãos para trás.  Quem
conseguir pegar primeiro, ganha a rodada.  

14 – PULA FOGUEIRA

Nas festas de São João, a fogueira tem o significado de festejar a vitória da luz contra a escuridão, além de ser
usada para espantar o frio e os insetos. É tradição pular fogueiras, mas não queremos ninguém se machucando.
Então, que tal fazer uma fogueira com papel crepom e rolos de papel? Assim todos podem brincar de pular a noite
toda!

15 – BOLHA DE SABÃO

Quem não adora brincar de fazer bolhas gigantes de sabão? Essa é uma prenda comum em muitas Festas Juninas,
e faz o maior sucesso entre os pequenos. Aproveite para incentivá-los a brincar nos espaços ao ar livre da festa
sem sujar a casa, e se divertir ainda mais!

CONFIRA AS DELICIOSAS RECEITAS DE FESTA JUNINA PARA PREPARAR EM CASA COM A
AJUDA DAS CRIANÇAS E MATAR A SAUDADE DO ARRAIÁ!

CHOCOLATE QUENTE

Ingredientes

4 xícaras de leite

2 colheres de sopa de 
chocolate em pó ou 
achocolatado

2 caixinhas de creme de 
leite

2 colheres de sopa de 
amido de milho

8 colheres de sopa de 
açúcar

Raspas de chocolate para 
decorar

Modo de fazer

1- Peça a ajuda da criança
para misturar o leite, o 
chocolate em pó, o amido

de milho e o açúcar em 
uma panela. 

2 – Em seguida, o adulto 
deve levar a panela ao 
fogo e mexer a mistura 
sem parar até que ela 
engrosse.

3 – Após a mistura dos 
ingredientes ter atingido 
o ponto desejado, 
acrescente o creme de 
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leite. Continue mexendo 
até que o creme seja 
incorporado aos demais 
elementos.

4 – Coloque o chocolate 
quente nas xícaras e 
convide a criança para 
decorá-las com as raspas 
de chocolate. A receita 
rende 4 porções.

QUENTÃO SEM ÁLCOOL

Ingredientes

2 xícaras de chá de açúcar

1 colher de sopa de 
cravo-da-índia

6 rodelas de gengibre

2 pedaços de canela em 
pau

2 litros de suco de maçã 

4 maçãs vermelhas 
picadas

Modo de fazer

1 – Ajude a criança a 
colocar em uma panela o 
açúcar, a canela, os 
cravos-da-índia e o 
gengibre.

2 – Após, o responsável 
deve manter a panela ao 
fogo baixo até que o 
açúcar caramelize.

3 – Acrescente o suco, as 
maçãs picadas e deixe 
ferver até que as maçãs 
estejam macias.

4 – Com a ajuda dos 
pequenos, coloque o 
quentão sem álcool em 
um recipiente com 
tampa. A bebida pode ser
servida ainda quente ou 
morna. A receita faz 16 
porções.

BOLOS

Um dos pratos mais 
tradicionais e que não 
podem faltar nas comidas
de Festa Junina para fazer
com as crianças é o bolo 
de milho e o bolo de 
fubá, afinal não existe 
arraiá sem aquele bolo 
delicioso e fofinho. 
Hmmm, vamos fazer?

BOLO DE MILHO

Ingredientes

6 ovos

2 xícaras de açúcar

200g de manteiga

2 latas de leite de coco

2 xícaras de milho verde 
cru

1 pacote de coco ralado

2 xícaras de fubá

2 xícaras de farinha de 
trigo

2 colheres de sopa de 
fermento

2 colheres de sobremesa 
de canela em pó

2 colheres sobremesa de 
açúcar

Modo de fazer

1 – O adulto deve bater 
no liquidificador o milho 
verde cru junto com o 
leite de coco, a manteiga,
o açúcar e os ovos.

2 – Enquanto a mistura 
bate no liquidificador, 
chame a criança para 
peneirar o fubá, o 
fermento e a farinha em 
uma vasilha.

3 – Adicione a mistura do 
liquidificador na vasilha 
em que a criança 
peneirou o fubá, o 
fermento e a farinha.

4 – Mexa bem todos os 
ingredientes.

5 – Após, peça que a 
criança misture a canela 
em pó com o açúcar 

6 – Em seguida, ajude o 
pequeno ou pequena a 
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untar a forma em que o 
bolo será assado com 
manteiga. 

7 – Depois de untar a 
forma, a criança poderá 
distribuir na assadeira a 
mistura da canela em pó 
com açúcar.

8 – Untada a forma, o 
adulto pode despejar a 
mistura do bolo e levá-la 
ao forno pré-aquecido a 
180° por 30 minutos.

9 – Após assado, a criança
pode ajudar na decoração
do bolo com o coco 
ralado. A receita rende 28
porções.

BOLO DE FUBÁ

Bolo de fubá colocado 
sobre uma toalha xadrez 
típica de Festa Junina.

Ingredientes

4 xícaras de chá de leite

2 xícaras de chá de açúcar

1½ xícaras de chá de fubá

½ xícara de chá de coco 
ralado

3 ovos

1 colher de sopa de 
margarina

1 colher de sopa de 
fermento químico em pó

Modo de fazer

1 – Antes de iniciar o 
preparo, o responsável 
deve pré-aquecer o forno
a 180°.

2 – Em seguida, bata no 
liquidificador todos os 
ingredientes.

3 – Convide a criança 
para untar a forma com 
manteiga e ajudar a 
despejar a mistura do 
liquidificador na 
assadeira.

4 – Leve ao forno por 
aproximadamente 35 
minutos ou até que o 
bolo esteja pronto. A 
receita faz 18 porções.

Salgados

Entre as deliciosas 
comidas de Festa Junina 
para fazer com as 
crianças, temos as 
receitas salgadas como 
bolinho de mandioca com
carne-seca, o clássico 
cachorro-quente e até 
mesmo os chips de batata
doce, para surpreender o 
paladar de adultos e 
crianças.

BOLINHO DE MANDIOCA 
COM CARNE-SECA

Ingredientes

1 quilo de mandioca 

800 gramas de carne seca
dessalgada e desfiada

4 ovos

2 cebolas picadas

2 tomates picados

2 dentes de alho fatiados

Farinha de rosca

Modo de fazer

1 – O adulto deve 
cozinhar a mandioca e 
em seguida amassá-la.

2 – Depois disso, junte os 
ovos com a mandioca 
amassada e misture bem

3 – Prepare o recheio do 
bolinho, colocando para 
refogar em uma panela o 
tomate, o alho e a cebola.

4 – Após refogado, 
adicione a carne seca que
já deve estar dessalgada 
e desfiada.

5 – Com o recheio e a 
massa pronta, chame a 
criança para fazer os 
bolinhos unindo a massa 
com o recheio.
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6 – Em seguida o adulto 
pode fritar os bolinhos de
mandioca com carne-seca
e servi-los. O rendimento 
é de 15 a 20 porções.

CACHORRO-QUENTE

Ingredientes

500 gramas de salsicha 
picada

10 pães para cachorro-
quente

500 gramas de batata 
palha

3 batatas médias

2 colheres de sopa de 
leite

Molho de tomate

Cebola 

Sal

Modo de fazer

1 – Antes da montagem 
do cachorro-quente, o 
adulto deve preparar o 
purê usando as batatas, 
cebola, sal e o leite.

2 – Feito o purê, o 
responsável também 
precisa preparar o molho 
para as salsichas usando 
o molho de tomate.

3 – Acrescente as 
salsichas no molho e 
deixe ferver.

4 – Convide os pequenos 
para ajudarem na 
montagem do cachorro-
quente. Aqui eles podem 
ajudar a abrir o pão e 
passar o purê. A receita 
rende 10 unidades.

CHIPS DE BATATA DOCE

Ingredientes

500 gramas de batata 
doce

Sal

2 colheres de sopa de 
azeite

Modo de fazer

1 – O responsável deve 
pré-aquecer o forno a 
180°

2 – Após, descasque as 
batatas e fatiá-las com a 
ajuda de um ralador

3 – Em seguida, deixe as 
fatias em uma vasilha 
com água gelada por 10 
minutos

4 – Seque as batatas e 
unte cada fatia com 
azeite

5 – Coloque as rodelas 
em uma assadeira 
antiaderente e leve ao 
forno até dourar. 

6 – Depois de prontos o 
chips de batata doce, 
convide a criança para 
colocá-los nos saquinhos 
em que serão servidos. O 
rendimento da receita é 
de 5 porções.

DOCES CASEIROS

Nada melhor do que 
finalizar as receitas de 
Festa Junina para fazer 
com as crianças com os 
doces caseiros. Além de 
tradicionais, a maçã do 
amor, o amendoim doce, 
o pé de moleque e o 
arroz doce também são 
deliciosos!

MAÇÃ DO AMOR

Ingredientes

12 maçãs vermelhas

12 palitos de sorvete

4 xícaras de chá de açúcar

8 gotas de corante 
vermelho

1 xícara de chá de glucose
de milho
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Granulado colorido

Modo de fazer

1 – A criança entra em 
ação lavando e secando 
todas as maçãs

2 – Em seguida, o adulto 
pode auxiliar o pequeno 
ou pequena a colocar os 
palitos de sorvete nas 
maçãs

3 – Agora, o adulto 
precisa colocar em uma 
panela o açúcar e a 
glucose de milho, 
mexendo até que seja 
formada uma calda 
grossa.

4 – Formada a calda, 
adicione as gotas de 
corante vermelho e 
misture bem

5 – Com a calda pronta, 
pegue as maçãs pelo 
cabo e mergulhe-as na 
calda

6 – A decoração das 
maçãs do amor fica por 
conta da criança que irá 
colocar o granulado 
colorido nelas. A receita 
tem o rendimento de 12 
porções.

AMENDOIM DOCE

Ingredientes

500 de amendoim cru e 
com casca

2 xícaras (chá) de açúcar 
refinado

1 xícara (chá) de água

2 colheres (sopa) de 
chocolate em pó

1 colher (sobremesa) de 
fermento em pó

Modo de fazer

1- Coloque todos os 
ingredientes em uma 
panela e leve ao fogo, 
mexendo.

2 – Quando o fermento 
entrar em contato com a 
água, vai formar uma 
espuma. Continue 
mexendo até a mistura 
secar, sem deixar grudar 
na panela.

3 – Peça que a criança 
coloque os grãos de 
amendoim espalhados 
em uma assadeira e leve 
ao forno para torrar por 
15 minutos, até secarem.

4 – Retire os amendoins 
do forno, espere esfriar e 
agora é só se deliciar! A 
receita rende de 10 a 15 
porções.

PÉ DE MOLEQUE

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de 
amendoim sem pele e 
torrado

1 lata de leite 
condensado

Modo de fazer

1 – Em uma panela no 
fogo baixo, coloque o 
açúcar e o amendoim. 
Mexa-os até que o açúcar
caramelize.

2 – Coloque o leite 
condensado e mexa bem 
até que a mistura solte 
do fundo da panela.

3 – Peça que a criança 
unte uma forma com 
manteiga.

4 – Despeje a mistura na 
assadeira untada

5 – Aguarde esfriar e com
a ajuda da criança corte o
pé de moleque em 
formatos divertidos como
quadrados, losangos e 
triângulos.

ARROZ DOCE

Ingredientes

1 e ½ litro de leite

3 xícaras de chá de açúcar
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1 lata de leite 
condensado

3 xícaras de arroz 
agulhinha cru 

100 gramas de canela em 
pó

2 pedaços de canela em 
pau

Modo de fazer

1 – O adulto deve colocar 
em uma panela o leite, o 

arroz e um pedaço da 
canela em pau.

2 – Deixe cozinhar por 20 
minutos e vá mexendo 
em intervalos de 5 
minutos.

3 – Acrescente o açúcar e 
mantenha o cozimento 
por mais 20 minutos.

4 – Coloque o leite 
condensado e cozinhe 

por 20 minutos ou até 
que a mistura esteja 
encorpada.

5 – Coloque o arroz doce 
em uma tigela.

6 – Chame a criança para 
decorar a superfície do 
arroz doce com a canela 
em pó e o pedaço 
restante da canela em 
pau. A receita rende 20 
porções.

Com todas essas comidas e brincadeiras de Festa Junina para fazer com as crianças,
temos certeza que “o arraiá por aí vai ser bão demais da conta, sô”!

Divirtam-se e até a semana que vem!


