
    

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 01/07/2021 SEMANA: 17 

PROFESSOR: Caroline, Eliana, Emilene, Lucileide, Rúbia, Valéria. TURMA: 
Berçário 2A 

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

 

 
 
Link da Atividade: https://youtu.be/UMY-bPSeueA 
Músicas Juninas - Cai Cai balão 
 

Atividade: Jogar Bexigas para o alto. 
 
Recurso: Bexiga enviada no kit, mídias audiovisuais (Smart tv, computador, 

notebook, tablet, celular). 

 

Estratégia: O adulto irá encher a bexiga de ar e ao som da música acessando 

o link “Cai Cai Balão”, jogar o balão para cima e orientar a criança que não 

poderá deixá-lo tocar o chão. Durante a vivência note se a criança tem noção 

de espaço e distância, se ela apresenta equilíbrio e se apresenta entusiasmo e 

motivação. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A cantiga de roda é um tipo de canção 

popular diretamente relacionada com brincadeira de roda, faz parte do folclore 

brasileiro e é comum em todo o território. A brincadeira de roda reequilibra as 

emoções do ser humano, cria laços afetivos, contribui para a socialização e a 

interação da criança (o acompanhamento de um adulto é fundamental). Nunca 

deixe as crianças pequenas brincarem com bexigas sem supervisão porque há 

muito risco de engasgo, sufocamento e até morte. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/UMY-bPSeueA


 

    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO: DATA: 01/07/2021 SEMANA: 17 

PROFESSORAS: Bruna, Edna, Eliane, Maria Neusa, Mirian e Valdenice.  TURMA: 
Berçário 2 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos.  

 
           

Link da atividade: https://youtu.be/ueTMLzcYcu0 

Mundo Bita – São João do Bita 

                                                                              

          Atividade: Quadrilha Junina do Edir Maria.  

 
Recurso: Celular, televisão, computador ou tablete, lápis de 
maquiagem, roupas no tema de festa junina ou jeans para os meninos e 
vestidos para as meninas. 
 
 

Estratégia: Vamos reunir toda família para assistir ao vídeo São João 
do Bita, após esse momento que tal brincarmos de festa junina? 
 Vamos caracterizar as crianças usando um lápis de maquiagem ou 
delineador para olhos, nos meninos vamos fazer bigodes e 
sobrancelhas, nas meninas maria chiquinhas e pintinhas nas 
bochechas. Coloque uma roupinha de acordo com o tema junino, caso 
não tenha, pode usar nos meninos jeans e nas meninas vestidos 
comuns.  Convide a família para se caracterizar junto com as crianças e 
formem uma quadrilha junina, dancem e se divirtam juntos. 
Gravem esse momento e compartilhe no grupo da sala, nossa festa 
junina esse ano será à distância, mas queremos muito participar dessa 
festa com vocês! 
 
Curiosidade sobre essa atividade: trabalhar as danças juninas, suas 
vestimentas e caracterizações. 
 
 
 

https://youtu.be/ueTMLzcYcu0


    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:01/07/2021 SEMANA: 17 

PROFESSOR: Benilda, Eliane, Kátia e Marisa. TURMA: 
Berçário 2 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

  
Atividade: Pescaria. 

 

Recursos: Uma bacia ou balde de preferência com a boca larga, um pouco de 

água e o material concreto retirado na escola: Peixinhos coloridos e peneira. 

 

Estratégia: Ao brincar com água não descuide da criança, essa brincadeira 

deve ter supervisão de um adulto responsável. Todo o processo pode ser 

acompanhado pela criança, que vai observar a montagem da brincadeira. 

Colocar água uma média de 3 dedos de altura de água na bacia de preferência 

com a boca larga (A brincadeira fica mais divertida). 

Colocar os peixinhos coloridos enfatizando a cor, com a tampinha virada para 

cima. 

Mergulhar a peneira na água para pescar os peixinhos e transferi-los para a 

outro pote. 

Assim que a criança conseguir pescar, parabenizá-la e perguntar a cor do 

peixinho. Ao final da brincadeira fazer uma contagem dos peixes pescados. 

Descreva no grupo da escola como foi a realização dessa brincadeira e quais 

forram os obstáculos encontrados e se a criança se divertiu ao pescar. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

As brincadeiras juninas são elementos essenciais para uma boa festa junina e 

a pescaria é uma das brincadeiras mais tradicionais. 

Tem como objetivo desenvolver a coordenação motora fina e viver um 

momento sereno e agradável em contato com água, além de favorecer o 

reconhecimento sobre as possibilidades motoras e a necessidade de seu 

treinamento. 

 


