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(Terça-feira, 22 de junho de 2021) 

Olá, crianças e responsáveis! 

Continuaremos abordando a temática “Festa Junina”. Hoje, realizaremos uma 

brincadeira típica junina e refletiremos o respeito e a tolerância no mundo. 

1º MOMENTO 

Traçam-se duas linhas paralelas e distantes. Atrás de uma das linhas, coloca-

se uma bacia com grãos de milho. Atrás da outra linha, os participantes são 

reunidos aos pares - um deles segura uma colher e o outro um copo 

descartável. Dado o sinal, os participantes com a colher correm até a bacia. 

Enchem a colher com milho e voltam para a linha de largada. Lá chegando, 

colocam o milho no copo que seu companheiro segura. Vence a dupla que 

primeiro encher o copinho com milho.  

Obs: A brincadeira pode ser adaptada a quantidade de participantes e o milho 

pode ser substituído por outro tipo de grão que estiver disponível em casa.   

 

 



 

2º MOMENTO 

Retomaremos ao projeto “Política de Educação para cidadania – Educação 

para todos”, onde assistiremos ao vídeo “Turma da Mônica – Respeito e 

Tolerância”. 

Vídeo: Turma da Mônica - Respeito e Tolerância - YouTube 

 

 Após o vídeo, faça as seguintes perguntas para a criança: 

• Descreva como você é? 

• O que você mais gosta de fazer ou brincar? 

• Todo mundo pensa igual e gostam das mesmas coisas? 

• O que fazer quando encontrar alguém que pensa diferente? 

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.youtube.com/watch?v=sDWQ-QuSXXQ

