
 

ESCOLA MUNICIPAL – E M YOSHIHIKO NARITA 

NOME DO ALUNO: DATA: 25.06.2021 SEMANA: 16 

PROFESSOR: BIA-   Angela, Bianca, Flavia, Nubia e Viviane.   
                         BIB-  Dorcas, Marlene, Neiva, Priscila, Shirley e Zilda  

TURMA:  
       BI A e B  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas.  

 
Atividade: Música Cai Cai Balão.  
 

A música é uma atividade lúdica e prazerosa, que contribui para a socialização, estimulando 
a aprendizagem e desenvolvendo diversas habilidades. As Festas Juninas, nosso tema desta 
semana, fazem parte da cultura de nosso país e marcam a época das colheitas em diversas regiões 
brasileiras. Tais festas são conhecidas também por suas cores, pratos típicos, vestimentas, 
brincadeiras e suas danças conforme cada região do Brasil. 

Uma das habilidades a serem trabalhadas dentro do tema, é a Felicidade! Ouvir músicas, 
cantar e dançar nos traz sensações de conforto e bem estar, permitindo a construção de momentos 
maravilhosos e incríveis em família. 

 
Materiais necessários: Celular/Tablet ou Computador. Camiseta ou camisa, vestido ou saia, 
bermuda ou calça, retalhos de papel ou tecido, chapéu (o que estiver disponível). 
 
Como fazer a atividade:  Que tal preparar nossos pequenos com um estilo caipira para a 
atividade? Uma roupinha que a criança tenha e que lembre essa época do ano. Amarrar o cabelinho 
das meninas com “Maria Chiquinha”, os meninos de chapéu ou o que a imaginação e os recursos 
disponíveis permitirem, mais o que vale aqui é a participação!  
Em seguida, escolha um espaço em que a criança e os que irão participar, consigam se movimentar 
com tranquilidade. Coloque a canção do link abaixo para ouvir e/ assistir e se divirtam. Não deixe 
de compartilhar conosco como foi a realização da atividade, registrando por meio de fotos, vídeos 
e/ou depoimentos sobre como nossos pequenos aproveitaram o momento da atividade. 

Música Cai Cai Balão - Turma do Folclore – Acesse o Link: https://youtu.be/qa7Ulv2EBsE  

                                                   

Sugestões de Caracterização: 

                               

https://www.youtube.com/watch?v=qa7Ulv2EBsE
https://youtu.be/qa7Ulv2EBsE

