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TEMA: Festa Junina. 
ATIVIDADE: Derruba latas ou copos. 

 
Olá, famílias! 

 
Derruba latas ou copos, é uma brincadeira bastante utilizada na festa junina. Hoje vamos realizar 

com os nossos bebês, adaptando – a de acordo com a necessidade da criança. 

Materiais: Latas, copos de plástico ou descartáveis; 1 bolinha pequena ou bolinha de meia. 

Chame a criança e fale para ela: Vamos brincar de derruba lata ou copos! 

Escolha um espaço adequado em sua casa empilhe as latas ou copos de acordo com a foto sugerida 

e arremesse a bolinha acertando as latas para derruba–las. Durante a montagem da brincadeira, explique 

passo a passo, o que está sendo feito naquele momento estimulando a criança a observar. 

- Com as crianças maiores, a família empilha os copos ou latas, entregue a bolinha para criança e estimule 

a arremessar acertando as latas ou copos. 

- Com as crianças menores que ainda não andam ou não conseguem segurar a bolinha, a família empilha 

os copos ou latas, em seguida coloque – a no chão de barriga para baixo em posição para engatinhar e a 

chame estimulando a derrubá-los. Auxilie no deslocamento do bebê para que ele chegue até os copos ou 

latas empilhadas e derrube – os com as mãos. 

 

 
 

Compartilhe conosco esse momento através de um vídeo ou uma foto. 
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Tema: Festa Junina 

Atividade: Chamadinha virtual 

Olá, famílias… 

Todos sabem que o mês de junho é marcado por comemorações populares que ocorrem em todo 

o país, a festa junina. Estes festejos juninos enfatizam diferentes culturas e hábitos mostrando a 

diversidade nacional, além de relembrarem trajetórias históricas de cada região brasileira. 

Infelizmente, neste momento de pandemia não será possível comemorar essas festas 

presencialmente, então para vivenciarmos a magia da festa junina, peço aos pais que 

caracterizem a criança para isso, coloquem vestidinhos, camisa xadrez ou colorida (as crianças 

que não tiverem, podem improvisar com as roupas que tenham em casa). Coloquem uma música 

característica e aproveitem. Logo em seguida iremos assistir nossa Chamadinha Virtual, e assim 

que acabar, tire uma foto da criança e mande no grupo! 

Link da Chamadinha virtual: https://youtu.be/o7jTCmJ_Ldo 

 

*Não esqueçam de registrar esse momento e compartilhar conosco! 

 

https://youtu.be/o7jTCmJ_Ldo

