
 
 
 
 
 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA:25/06/2021 SEMANA:16 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimento. 

 

 

 

 LINK DA ATIVIDADE  https://youtu.be/Zofiycj9RtM 

BAIÃO DE CORES | Repertório para Festa Junina | DANILO BENÍCIO - BATUCADAN 

 

Atividade:  A dancinha. 

Recurso: copinho de Yakult, copinho de Danoninho, copinho de Danone, copos 

plásticos diversos, garrafa pet, durex, fita crepe, grãos. 

Estratégia: O adulto junto com a criança irá assistir o vídeo da música “Baião de 
Cores.”  
Em seguida o adulto confeccionar um chocalho. Pegue dois copos plástico ou 
garrafas pets iguais, mesmo tamanho e forma, coloque grãos de feijão, milho ou 
arroz, lacre a tampa da garrafa e decore como quiser. 
Logo após, os dois podem assistir ao vídeo novamente, cantando e dançando 
usando o chocalho, de uma maneira divertida e com interação da família. 
 
Observação: Compartilhem conosco em fotos ou vídeos como foi fazer a 
atividade com a criança, se ela gostou, interagiu e se divertiu. 
 
Curiosidade sobre esta atividade: Essa atividade mostra algumas das 
canções tocadas em festa junina em diversas regiões do Brasil. Onde 
encontramos também comidas típicas, brincadeiras, dança, em cada região de 
sua forma. 
 
 

https://youtu.be/Zofiycj9RtM
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Atividade: Reconhecendo as roupas das estações. 

 

Recursos: Roupas de inverno e roupas de calor (da criança). 

 

Estratégia: O adulto irá separar algumas peças de roupa da criança de inverno 

e de outras de verão (blusa, touca, cachecol, shorts, camisetas, etc.). Depois 

deixará as peças separadas em cima do sofá, cama ou cadeira, mostre a ela e 

deixe que observe bem as peças. 

Em seguida pergunte para a criança quais as roupas que ela veste quando faz 

frio e as roupas que usa no calor. 

Após cada indicação das roupas, vamos usar? 

Deixe que te mostre e auxilie-a a vestir, se ela sentir dificuldade em dizer o nome 

das peças, diga você para que ela repita. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade:  

A atividade promove a interação da criança com o adulto nas brincadeiras, 

explorando objetos, como as roupas de inverno e conhecimento prévio das 

estações através das roupas de frio e calor, para que a criança identifique as 

peças de roupas da estação atual. 

 

 

 

 

 
 
 


