
 

    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:18/06/2021 SEMANA: 15 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 
                           
Atividade: Festejando com as Professoras. 

 

Recurso: Rádio, celular. 

 

Estratégia: Depois de assistir o vídeo feito pelas professoras com uma música 

de festa junina, o responsável pode chamar a criança para dançar junto com as 

professoras e o restante da família, fazendo assim nossa festa junina. Caso a 

criança seja de colo segure a e dance com ela, se a mesma já andar convide a 

para dançar no chão imitando as professoras. 

 

Observação: Depois de realizar a atividade compartilhe conosco como realizou, 

se a criança se divertiu, se teve interesse em realizar. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A festa junina é uma festa popular brasileira, 

comemorada a centenas de anos. E mesmo com esse momento difícil não 

podemos deixar passar despercebido essa tradição que é uma delícia, então nós 

professoras resolvemos com muito carinho realizar nossa própria dança junina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:18/06/2021 SEMANA: 15 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Simone e Silvana. TURMA: 
Berçarío1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:O Eu, o Outro e o Nós. 

 

Atividade: Fazendo sopa em família “Reaproveitando os alimentos”.     

 

Recurso: Ingredientes: macarrão, Batata, cenoura, mandioquinha, abobrinha, 

alho, cebola, pimentão etc., ou seja, legumes e temperos de sua preferência. 

 

Estratégia: O adulto explicará a criança que para aquecer no inverno fará uma 

deliciosa sopa de legumes, no entanto irá reutilizar as cascas para adubar as 

plantas e as plantações. Logo em seguida higienize, descasque e corte, refogue-

os numa panela de pressão com fio de óleo juntamente com cebolas, alho e 

temperos de sua preferência, deixe ferver por alguns minutos, e na sequência 

retire a pressão e adicione o macarrão, até que esteja totalmente cozido, depois 

de pronto é só servir. Após a refeição ou no outro dia, pegue as cascas, 

Chame a criança para que ela participe do processo de adubação dos alimentos, 

fale a ela o quanto é importante para as plantas e para o meio ambiente este 

processo de reaproveitamento e Boa atividade! 

  

A criança comeu a sopa? Como foi a reação da criança ao colocar as cascas 

nas plantas ou na horta ao mexer com a terra? 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: essa atividade tem como objetivo 

conscientizar a criança sobre a importância de reaproveitar os alimentos, e 

também fazer uma alimentação saudável por meio do tema “inverno em família”,  

 

 

 


