
 

 

 

Sabemos que nesse mês acontecem as festividades juninas, e aproveitando a 

oportunidade estamos propondo as famílias, atividades voltadas para 

brincadeiras que estimularão nas crianças e responsáveis, momentos no qual 

poderão estar juntos se divertindo e aprendendo. 

Vamos começar com resgate histórico de diversas brincadeiras que fizeram 

parte da infância e adolescência dos pais, se tiverem fotos ou outros registros 

seria interessante apresentar para as crianças, esses acontecimentos 

esclarecerão para elas que os pais já foram crianças um dia e isso é um 

momento importante para registro na memória deles, depois desse momento de 

troca de experiência entre pais e filhos destaque algumas das brincadeiras 

relatados aos filhos e realize-a com eles. 

Sugestão de brincadeiras: 

Cabo de guerra, corrida de carrinho de mão e corrida de soldadinho. 

Segue o link abaixo para visualizar essas brincadeiras 

Gincanas cabo de guerra e soldadinho carrinho de mão 

https://www.youtube.com/watch?v=PBCUBSi1gS8 

 

Para um segundo momento 

Convide as crianças, se houver mais de uma peça para sentarem-se em círculo 

e diga que vai lhes ensinar uma música. 

Após todos estarem acomodados apresente para elas o vídeo com a música 

pipoca. 

É só clicar no link  

http://letras.mus.br/cancoes-escoteiras/1400795/ 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA 

Nome do aluno:  Semana 16 

Professor: Erika, Mariza, Maria, Regiane, Roseli e Vera Data: 21/06/2021 Turma: 
MATERNAL  

Campos de Experiência: O eu, outro e nós. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PBCUBSi1gS8
http://letras.mus.br/cancoes-escoteiras/1400795/


Música da pipoca 

Uma pipoca estourando na panela, 
                                      Outra pipoca vem correndo conversar 

                                      Uma pipoca estourando na panela, 
                                      Outra pipoca vem correndo conversar 

                                        Ai começa um tremendo falatório, 
                                        E ninguém mais consegue se entender. 

É um tal de ploc (pulo pra frente) 
                                         Ploc-ploc ploc ploc (4 pulos pra trás) 

                                         Ploc-ploc ploc ploc (4 pulos pra direita) 
                                         Ploc-ploc ploc ploc (4 pulos pra esquerda) 

É um tal de ploc (pulo pra frente) 
                       Ploc-ploc ploc ploc (4 pulos pra trás) 

                       Ploc-ploc ploc ploc (4 pulos pra direita) 
                       Ploc-ploc ploc ploc (4 Paul 

Cante com elas a música, quando chegar na parte do Ploc-ploc ploc ploc, você 
pode convidar as crianças para pular, quando terminarem de cantar e dançar 
convide as crianças para irem até a cozinha, apresente o milho de pipoca para 
elas e pergunte se sabem para que serve, em seguida despeje o milho na 
panela e explique que você irá preparar uma deliciosa pipoca para elas, deixe 
que acompanhem de certa distância sempre lembrando que somente o adulto 
pode ligar o botão do fogão, pois é muito perigoso que as crianças mexam ali. 

Sugestão: fica a dica pipoca combina com cinema que tal comer a pipoca 

assistindo um bom filme com as crianças. 

 

Por gentileza registrar essa atividade por meio de vídeos, fotos ou comentários 

das crianças.  


