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A, B e C 

Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós. 

 

TEMA: FESTA JUNINA – A FESTA DA COLHEITA 

ATIVIDADE: ARRASTA PÉ 

Olá famílias, sejam todos bem-vindos! 

Para fechar esta semana, onde exploramos um pouco das contribuições da cultura dos campos e seu 

modo de vida, vamos propiciar as crianças experimentar contato com outros grupos sociais e costumes 

diferenciados. Nesta experiência elas podem ampliar o modo de perceber a si e aos outros, 

valorizando sua identidade e respeitando os outros. 

1º Momento: Sugerimos ao responsável que providencie chapéu para os 

meninos ou desenhe bigodes (com lápis para delinear olhos ou pintura facial, 

observando se o produto utilizado e adequado para uso em crianças). E, para 

meninas bolinhas no rosto imitando sardas.  

 

 

2º Momento: Convide a criança para escolher no guarda-roupa peças que 

estejam de acordo com vestimentas caipiras. Aquele vestido estampado, saias 

rodadas, camisas xadrez (ou lisa), calças jeans e acessórios que estiverem 

disponíveis como lenços, fitas, remendos com retalhos de tecidos etc...  

3º Momento: Pedimos se possível recortar com a criança 
bandeirinhas de jornal ou revistas para decorar o ambiente. 
Agora podemos arrastar o sofá ou criar um espaço livre dentro 
de casa e unir a família para um grande arraial, dance balance 
e curta esta experiência faça caracol, túnel e um grande baile. 
Deixaremos duas sugestões de músicas para animar o arrasta 
pé, acesse aos links: https://youtu.be/Uw_A3HENOyk (Suricato 
“O sanfoneiro só tocava isso”, Êta mundo Bom. Vol. 1) e  
https://youtu.be/cYwDagj35bItps:   (Eu só quero um Xodó - As 
Aventuras de Poliana - Coreografia Oficial Dance vídeo). 
Aproveitem a festança! 

 

Se possível, façam um vídeo ou fotos destes momentos, relatem sobre a atividade e 

compartilhe conosco no grupo do WhatsApp de sua turma. Esperamos que se 

divirtam, até a próxima atividade! 

https://youtu.be/Uw_A3HENOyk
https://youtu.be/cYwDagj35bItps:

