
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 29/06/2021 SEMANA: 17 

PROFESSORES: Celma Correia e Antonia Domingues TURMA: Jd II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: 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: Contação de História | CONFUSÃO NA FAZENDA. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=mStwiu1MlxE 

 
ATIVIDADE 

 

Além das receitas com milho, também fazem parte do cardápio desta época: arroz doce, bolo de 
amendoim, bolo de pinhão, bombocado, broa de fubá, cocada, pé-de-moleque, quentão, vinho 
quente, batata doce e muito mais. Comente que agora irá conhecer uma parlenda que fala do doce 
de batata-doce. Explique que a parlenda é composta por versinhos com temática infantil que são 
recitados em brincadeiras de crianças. Possuem uma rima fácil e, por isso, são divertidas. O 
responsável escreverá em uma folha de sulfite a parlenda abaixo, fale as letras que formam cada 
palavra. Depois recite várias vezes para a criança aprender, logo após peça-a para circular todas 
as letras “D” que aparecem na parlenda.  Se a criança desejar ela pode desenhar a comida típica 
da festa junina que mais gosta e juntos escrevam o nome dessa comida. 
 

 
 

O DOCE 

O DOCE PERGUNTOU PRO DOCE: 

QUAL É O DOCE MAIS DOCE? 

O DOCE RESPONDEU PRO DOCE 

QUE O DOCE MAIS DOCE 

É O DOCE DE BATATA-DOCE. 

 

 
 
 
Objetivos:  ampliar o conhecimento de pratos típicos, brincar e se divertir com a linguagem falada 
e, nomear e reconhecer as letras do alfabeto. 

https://www.youtube.com/watch?v=mStwiu1MlxE

