
 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA 

NOME DO ALUNO: DATA: 24/06/2021 SEMANA: 16 

PROFESSOR: ALEX E GILMARA TURMA: JD I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS / ESPAÇOS, 

TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES / O EU, O OUTRO E O 

NÓS.  

 
(Quinta-feira, 24 de junho de 2021) 

Olá, crianças e responsáveis! 

Daremos continuidade na temática “Festa Junina”, onde faremos algumas 

brincadeiras e usaremos vestimentas típicas desta festa. 

1º MOMENTO 

Assista ao vídeo “Circuito Junino – Brincadeiras de festa junina” e realize a 

primeira e a segunda brincadeira do vídeo. A primeira, consiste em saltar a 

“fogueira”, as famílias podem utilizar um desenho de uma fogueira, brinquedo 

ou obstáculo. Já na segunda brincadeira, a criança deverá derrubar latas (pode 

ser substituído por copos de plástico ou descartável), utilizando uma bola, 

papel amassado, meias, etc. No decorrer da brincadeira, peça para que a 

criança conte quantas latas ela conseguiu derrubar, pedindo que marque o 

número de pontos, em uma folha, a cada partida e desenhando ao lado do 

número, as latas derrubadas. 

Vídeo: Circuito junino. Brincadeiras de festa junina. - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=Erv26HrpieE


 

 

2º MOMENTO 

Inicialmente, iremos fazer a caracterização com vestimentas juninas. Improvise 

com as próprias roupas da criança ou de seus familiares, deixando-a como 

um(a) caipira. Caso possua lápis ou material próprio para pele pode desenhar 

bigode, barba, pintas, etc. Agora, assista o vídeo “Bento e Totó – Arraiá do 

Bento” e peça para que ele(a) dance e crie movimentos, com seus familiares, 

ao som de uma música junina. 

Vídeo: Bento e Totó - Arraiá do Bento (Desenho Infantil) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=lgz6wAzgeQA&t=51s


 

 

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. 

 


