
 

    
 

 

 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 15/06/2021 SEMANA: 15 

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Marli, Priscila, Rosimayre. TURMA: 
Berçário 1- A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

                                    
 
LINK DA ATIVIDADE: https://youtu.be/ueTMLzcYcu0 

Mundo Bita – São João do Bita                                
 
Atividade: Brincando de Quadrilha. 

Recurso: celular, computador, tablet, TV, Lençol, Varal, Rodo. 

Estratégia:  

O responsável irá colocar o um lençol sobre o varal para representar as pessoas 

com as mãos interlaçadas de uma quadrilha, caso necessário coloque um rodo 

em uma das laterais para que o lençol fique esticado, facilitando a sua passagem 

por debaixo dele com a criança. Em seguida, coloque a música do vídeo “São 

João” para tocar e com a criança no colo passe dançando com ela embaixo do 

lençol, na segunda vez levante-a e estimule para que ela tente tocar com suas 

mãos no lençol. Caso haja mais pessoas em casa podem formar o túnel de 

quadrilha com a própria família e todos participam e interagem com a criança. 

Observação:  

Famílias compartilhem esse momento conosco através de vídeos ou fotos e 

relatem como foi essa experiência para a criança. 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Trabalhando com o tema Festa Junina elaboramos essa atividade de brincar com 

a quadrilha, pois ela faz parte de nossa cultura. A quadrilha, também é chamada 

de quadrilha junina, quadrilha caipira ou quadrilha matuta é um estilo de dança 

folclórica coletiva muito popular no Brasil. Essa atividade proporcionar à criança 

a interação em família, à brincadeira e estimulando-a em movimentar partes 

especificas do corpo como os braços. 

 

 

https://youtu.be/ueTMLzcYcu0


    
 
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL: PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 15/06/2021 SEMANA: 15 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana e Simone. TURMA: 
Berçário B1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas 

 

 

 Link: https://youtu.be/K0ORuoLcYlE 

 Música: O pinguim- Diário da Mika (Karaokê) 

 

ATIVIDADE: Vamos nos aquecer neste Inverno? Bandinha musical em família. 

 

Recurso: Tablete, computador, celular, Mp3, Latas, potes, frascos, garrafas pet, 

pratos de plásticos, colheres de pau, colheres normais, pedaços de gravetos de 

árvores etc. se tiver em casa instrumentos musicais de brinquedos pode utilizar. 

 

Estratégia: O adulto juntamente com a criança irá escolher os objetos 

mencionados no recurso, logo após colocará a música do link (Karaokê da Mika), 

à medida que a música for tocando, a criança juntamente com os adultos deverá 

batucar os objetos e instrumentos escolhidos, formando assim uma bandinha 

Boa diversão! A criança interagiu com a música usando os objetos como 

instrumentos musicais? Fez batuques? Tentou acompanhar os ritmos com a 

música tocada? 

Nos relate! 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Esta atividade tem como proposta trabalhar 

os ritmos através da musicalização e dos objetos manipulados com o tema 

proposto o Inverno. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/K0ORuoLcYlE

