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Nesse período de quarentena, fazemos todas as refeições em 
casa. Com isso, somos convidados a prestar atenção no que 
estamos comendo.

Ser criativo nessas horas muitas vezes é um desafio, e para 
essa semana, pensamos em focar em um alimento que gosta-
mos muito e que é muito comum termos em casa: a aveia.

Mingau de aveia, aveia no iogurte, aveia na granola… 

Quantas coisas diferentes podemos fazer com ela!

A partir dela, elaboramos duas propostas. 

A primeira é para brincar (se experimentar, tudo bem!), e a 
segunda, para fazer um lanchinho.



Massinha de aveia: 
 
Ingredientes: 
- Aveia (pode ser em flocos, farelo, qual vocês tiverem em casa). 
- Água 
 
A proporção é de 1 xícara de aveia para 1 xícara de água. A 
quantidade depende do tamanho da massinha que você quer 
preparar. Pode ser 250g, 300g, os tamanhos podem variar à 
vontade! 
 
Modo de preparo: 
Coloque os ingredientes na panela, e cozinhe.

Mexe, mexe, mexe, até desgrudar da panela.

Prontinho. Sua casa estará com um cheiro delicioso, e a mas-
sinha estará pronta. Adicionar corantes, naturais ou artificais 
(alimentícios) é opcional.

Para brincar







Receita culinária com aveia, uma granola deliciosa! 
50 minutos de preparo

Ingredientes: 
6 xícaras (chá) de flocos de milho (equivale a quase uma caixa) 
1 xícara (chá) de aveia em flocos 
1 xícara (chá) de semente e abóbora 
1 + 1/2 xícaras (chá) de cranberry tipo passa 
1 xícara (chá) de amêndoas sem cascas picadas ou laminadas 
3 colheres (sopa) de óleo 
3 colheres (sopa) de mel (contra indicado para bebês menores 
de 2 anos) 
1 colher (chá) de canela

Modo de preparo: 
Preaqueça o forno a 180°C.

Coloque os flocos de milho, aveia, amêndoas, sementes de 
abóbora, açúcar, óleo, mel e canela em uma assadeira. Misture 
com as mãos, quebrando os flocos de milho. É importante ter 
uma assadeira que permita espalhar a granola sem que os in-
gredientes se sobreponham demais.

Asse por 40 minutos ou até que a granola tenha adquirido 
uma coloração dourada. E lembre-se: ela só irá ficar crocante 
depois de secar.

Com a granola ainda quente, misture a cranberry e deixe esfriar.

Quando estiver em temperatura ambiente, guarde em um pote 
hermético. Sirva com iogurte, leite ou frutas. Aproveite!

   Para comer



Todo dia o Sol levanta
E a gente canta
Ao Sol de todo dia

Fim da tarde a terra cora
E a gente chora
Porque finda a tarde

Quando a noite a Lua amansa
E a gente dança
Venerando a noite
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E uma 
música?

Canto de 
Um Povo de 
Um Lugar, 
Caetano 

Veloso. Se 
quiserem 

cliquem aqui 
para assistir  

o vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=rio9dR3mKzA


Até a próxima, nos 
vemos em breve!


