
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 28/06/2021 SEMANA: 17 

PROFESSORES: Celma Correia e Antonia Domingues TURMA: Jd II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS e ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 
 

 

Visando o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, é necessário estabelecer uma rotina para 
que esta tenha independência e autonomia para realizá-la. 
ROTINA DIÁRIA: 

 A criança escreverá o nome próprio (se a criança já sabe escrever o nome, comece a escrita 
do primeiro sobrenome); 

 Fará a leitura das letras do alfabeto aleatoriamente: B, D, C, S, X, Z; 

 Na sequência de 1 a 10, fará a leitura somente dos números aleatoriamente. 

 Leitura/História: disponível no grupo do WhatsApp. 
 

ATIVIDADE 
 

Comente com a criança que as Festas Juninas estão entre as mais antigas do Brasil, vista 
popularmente como uma homenagem ao estilo de vida rural e interiorano por parte dos habitantes 
das grandes cidades, e para os rurais, é uma das comemorações e símbolo máximo da cultura 
caipira. Além de diversas brincadeiras (quadrilha, pescaria, acerte o alvo) também é conhecida por 
suas guloseimas e pratos típicos, decoração e vestimenta... Por ocorrer no mês em que se inicia o 
Inverno, é comum também que se acendam fogueiras nas festas e soltem fogos de artifício. Como 
o mês de junho é a época da colheita do milho, grande parte dos doces, bolos e salgados, 
relacionados às festividades, são feitos desse alimento. Fale que irá fazer uma lista com o nome 
de comidas que utilizam o milho como ingrediente. Escreva e leia o título, em seguida escreva a 
primeira comida típica falando as letras para a criança, peça-a para reconhecer as letras auxiliando 
quando necessário, em seguida solicite-a para escrever ao lado as consoantes que formam a 
palavra e depois grife ou circule as vogais, de cada uma delas. Observe o modelo abaixo: 
 

LISTA DE COMIDAS 
TÍPICAS FEITAS COM MILHO 

 

BOLO DE MILHO – B, L, D, M, L, H 
 

PAMONHA –  
 

CANJICA –  
 

PIPOCA –  
 

CURAU – 
 

 
Objetivos: valorizar e conhecer as características das festas juninas, nomear e reconhecer as 
letras do alfabeto.  
 

 


