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Comer pode ser divertido! Vamos nessa com a gente? 

 

NOME DA 

ATIVIDADE 
COMO FAZER 

 

9 

Delícias 

juninas em 

casa 

 

Ciências e 

Português 

 

Público alvo: 

quarto ano  

 

Competências 

da BNCC: 

Empatia e 

Colaboração & 

Repertório 

Cultural 

Do que se trata: apresentação a proposta de uma FESTA JUNINA com direito 

a convite e tudo! 

Por dentro de EAN: A alimentação saudável vai além do consumo de 

alimentos, pois envolve todo o processo de produção, que vai desde o preparo 

da terra, o plantio, a colheita até a distribuição e venda do alimento que chega 

a nossa mesa. Além disso, o comer envolve gostos, tradições familiares, a 

situação econômica familiar que permite a escolha de determinados alimentos 

em detrimento de outros, cultura e significados.  

Assim, ao trabalhar a valorização da FESTA JUNINA e suas comidas típicas 

você dará crédito a cultura dessa festa tradicional para determinados povos e 

suas crenças. 

Objetivos: levar o estudante a aprender/revisar a escrita de um convite, assim 

como exercitar o diálogo e trabalho em equipe ao montar o(s) prato(s) de 

FESTA JUNINA e quem sabe até uma dança no espaço de casa.   

Como fazer: A professora ensinará a estrutura de um convite seguindo o 

modelo abaixo: 

 

 

Nome do evento 

Desenhos 

 

Texto de introdução a festa 

Dia 

Hora  

Local 

Sugestão de traje 

- Em seguida a professora poderá encorajar as famílias a escolherem um ou 

mais pratos juninos em casa. 

DICA: Equipes poderão ser montadas. Exemplos: equipe da cozinha, de 

arrumação da mesa, do convite e da dança. Sugestões: canjica, pé de 

moleque, palha italiana, cachorro quente, milho verde cozido.  

Sugestão de materiais para decorar o convite: papéis coloridos, palito de 

dente, barbante.  
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Comer pode ser divertido! Vamos nessa com a gente? 

Escolha com a família um prato junino e programe o dia que podem fazer 

juntos a receita! 

 
 


