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Escola Municipal Jardim Leblon Edição 9     

Folhetim do Jardim Leblon 

Nessa edição 

Arraial Virtual 

Festa em casa! 

Quitutes juninos 

Hora da leitura 

Cê sabe o que é causo? 

Passatempo 

Tem arraial virtual na E.M.J.L? Tem sim, senhor! 

 Se tem uma coisa que a turma da nossa escola gosta é de festa junina! Quem 

conhece sabe: tem dança, tem cantinho de fotos, tem muita animação! 

 E esse ano, mesmo com a necessidade de isolamento social, não vamos desa-

nimar! Que tal transformar cada casa em um cantinho junino e participar da nossa live 

com o Arraial Virtual da E.M.J.L? 

 Estamos preparando tudo como muito capricho e esperamos vocês para colorir 

e encantar a todos, agora nas redes sociais!  

Vai ter dança! 

Vai ter sorteio! 

Vai ter causo e música ao vivo! 

Vai ter brincadeira pra moçada se divertir em casa, e muito mais! 

 Além disso, teremos a participação super especial das nossas crianças com 

suas ilustrações, textos e estandartes! Você vai perder essa festa?! 

 Fique ligado: o Arraial Virtual da E.M.J.L vai acontecer no sábado, dia 04 de 

julho, a partir das 09:30 no facebook da nossa escola! 

 Venham fazer essa festança conosco e se divertir em casa! 

 

Cola com a gente 
nas redes! 

 

 

 

facebook.com/emjl.oficial  

 

 

@emjl.oficial 

 

 

 

pedagogicoemjl.wixsite.com/emjl  

 

 

folhetimdojl@gmail.com 

 

 

(31)982705570 

https://www.facebook.com/emjl.oficial
https://pedagogicoemjl.wixsite.com/emjl
https://pedagogicoemjl.wixsite.com/emjl
https://pedagogicoemjl.wixsite.com/emjl
https://pedagogicoemjl.wixsite.com/emjl
https://pedagogicoemjl.wixsite.com/emjl
https://pedagogicoemjl.wixsite.com/emjl
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Quitutes juninos 

Festa Junina em casa! 

PÁGINA 2 FOLHETIM DO JARDIM LEBLON 

 Viver a alegria das Festas Juninas em período de pandemia e isolamento social, tem como? Tem sim! A 
equipe do Jardim Leblon vai te ajudar, veja algumas propostas para realizar dentro de casa: 

 Um adulto da casa pode realizar um momento de contação de história para os pequenos, conte 
para eles como eram as festas juninas que você participava em sua infância. Quem sabe, você não 
encontra até alguma foto desta época para relembrar o momento! 

 
 Depois é a vez da criança contar para a família o que ela mais gosta 

na Festa Junina. Criançada, não se esqueça de tudo que já vivemos 
em nossas festas no Jardim Leblon! 

 
 Vale também fazer bandeirinhas para enfeitar a casa, abuse da cria-

tividade e recicle materiais.  

 Quem sabe, para encerrar, se enfeitar, fazer uma pipoca e dançar 
um forró arretado de bom!  

Não se esqueça de aproveitar os momentos em família! 

Profª. Luísa Fernandes 

 O que seria da festa junina sem os quitutes, não é mesmo? Selecionamos no site Tudo Gostoso uma re-

ceita fácil e deliciosa! 

 

 BOLO DE MILHO 

 

 Ingredientes: 
 

1 lata de milho verde 

1 lata de óleo (medida da lata de milho) 

1 lata de açúcar (medida da lata de milho) 

1 lata de fubá (medida da lata de milho) 

4 ovos 

2 colheres (sopa) de farinha de trigo 

2 colheres (sopa) de coco ralado 

1 e 1/2 colher (chá) de fermento em pó 

 

 

 Modo de Preparo 
 

 Em um liquidificador, adicione o milho verde, o óleo, o açúcar, o fubá, os ovos e a farinha de trigo. Depois, 

bata até obter uma consistência cremosa e acrescente o coco ralado e o fermento, misturando novamente. 

 Despeje a massa em uma assadeira untada e leve para assar, em um forno médio a 180 °C, preaquecido 

por 40 minutos. 

 

 Quem topa o desafio de virar masterchef? 

https://www.tudogostoso.com.br/receita/94018-bolo-de-milho-cremoso.html
https://blog.tudogostoso.com.br/estilo-de-vida/por-que-o-milho-verde-e-amarelo/
https://blog.tudogostoso.com.br/dicas-de-cozinha/tipos-de-acucar-e-seus-usos-na-cozinha/
https://blog.tudogostoso.com.br/cardapios/receitas-de-bolos-e-doces/receita-de-bolo-cremoso/
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Nessa festa sabe o que importa? 
 

 

Seja junina, julina ou agostinha, isso não importa. 

Importa o hoje, o agora... 

Importa a saudade que tenho d`ôces,  

ao escutar “Asa Branca”. 

Importa a imagem do seu sorriso. 

Tão presente aqui,  

quando sinto o cheirinho da canjica, 

 e imagino ele por todos os cantos da nossa escola. 

Importa ter a certeza que o seu coração pulsa, 

assim como o meu,  

ao imaginar a fogueira de amor e carinho,  

que queima lindamente em nossos corações.  

Importa saber que  

você está aí,  

está aqui e  

está bem. 

Profª. Fernanda Freitas 

Um causo vou te contar... Profª. Sabrina Saraiva 

Dizem que os mineiros são bons contadores de causo, será verdade? Mas o que é causo? 

Causo é um gênero textual, ou seja, um tipo de texto que ocorre em situações cotidianas de comunicação. 

Tem a função comunicativa de transmitir a cultura popular brasileira, logo, são narrativas em sua grande maioria,  

orais, passadas de geração em geração e, muitas vezes, não tem um autor conhecido. Causo é uma história, com 

fatos reais ou não, contada de forma engraçada; brincando com 

a sonoridade das palavras,  e por isso, pode haver rimas. 

 É comum o narrador (quem conta o causo) usar uma 

entonação diferente na voz, usar de exageros e ainda, dar ca-

racterísticas humanas para seres que não são humanos. Tudo 

isso para tornar o causo mais divertido, interessante e lúdico. 

Atualmente existe uma variedade de causos: impressos, 

em vídeo ou em áudio,  para ler, ouvir e assistir. Histórias que 

divertem, que comovem e, às vezes, que causam até indigna-

ção. Os  assuntos tratados podem ser diversos, entretanto ge-

ralmente se baseiam em assuntos do dia a dia, o que se viu, o 

que se ouviu falar. 

Os causos populares já fazem parte do folclore brasileiro 

e de muitas manifestações culturais populares, como as festas juninas. Durante esse período faz parte da tradição 

os causos juninos ou contos de São João. 

 E por falar em festa junina, acontecerá em breve o Arraial Virtual do JL para levar boas memórias e alegria 

até a sua casa. O Arraial contará com muitas atrações e, claro: causos também! Aguardem!  
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O QUE É? O QUE É? 

Folhetim JL— Diagramação e organização dos textos: Luciana Morais / Revisão: Deborah Cotta / Impressão e distribuição: E.M.J.L 

Deixo a festa bonita 

O vento faz balançar 

Sou de cores variadas 

Você vai me colar. 

Feito de palha  

Na cabeça eu fico 

Protejo do sol e da chuva 

Deixo o caipira bonito. 

No fogo pula, pula 

Até ficar branquinha 

Salgadinha e quentinha 

É muito gostosinha! 

Gostoso e cheiroso 

Moreninho eu sou 

Com amendoim e açúcar 

Prontinho estou! 

Classificados do Jardim Leblon Profª. Ana Carolina Souza  


