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(Segunda-feira, 21 de junho de 2021) 

Olá, crianças e responsáveis! 

Nesta semana, nossa proposta será voltada a temática “Festas Juninas”. Uma 
festa cultural e tradicional brasileira que ocorre durante o mês de junho. Hoje, 
iniciaremos com uma roda de conversa sobre as vivências dos familiares e 
realizaremos uma brincadeira em família.  

1º MOMENTO 

Em uma roda de conversa, entre os pais e a criança, que legal seria se os pais 
pudessem relatar momentos, envolvendo a família, durante o período junino da 
sua infância. Se possível, mostre para seu filho(a) registros fotográficos da 
época, especificando o lugar onde participaram, se foi na escola ou nas 
festividades em família? Fale para a criança como eram as brincadeiras, as 
comidas típicas juninas que mais gostavam e como eram as roupas e 
acessórios usados nesse período?  

2º MOMENTO 

Neste momento realizaremos a brincadeira “Pé com pé”. A brincadeira consiste 
em duas pessoas andarem com os pés juntos. O responsável, em pé e 
defronte para a criança, irá colocar os pés da criança em cima dos seus. Em 
seguida, os dois irão andar ao mesmo tempo equilibrando-se e divertindo-se. A 
brincadeira ficará mais divertida se fizerem como se estivessem dançando 
juntos ao som de uma música junina.  



 

Segue a música: O sanfoneiro só tocava isso -Xuxa   

O Sanfoneiro Só Tocava Isso - Bing video 

 

DEVOLUTIVA 

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário (da fala da criança) ou 
vídeo, o momento de realização da atividade, e compartilhe conosco pela 
página do Facebook do grupo do Jardim I. 
 
Gratos pelo empenho e participação! 
Professores dos Jardins I: Alex e Gilmara. 
 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=musica+da+xuxa+o+sanfoneiro+s%c3%b3+tocava+isso&view=detail&mid=A1C44C00A5E3208EA447A1C44C00A5E3208EA447&FORM=VIRE

