
 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  
Semana 16 

Professor: Arlete, Luciana, Neusa, Viviani. Data:  24/06/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos.  
 

 

4ª Atividade da semana- Esconde-Esconde  

Objetivo: Cada região tem suas brincadeiras tradicionais, sendo essas ensinadas de pais para 
filhos e aqui, vamos conhecer e participar das brincadeiras da região Sul.  

 

Como fazer: A brincadeira é bem simples, escolha um lugar da casa, como sala, quarto ou 
qualquer outro de sua preferência. Primeiro, você se esconde atrás de um móvel e chame a criança 
para que a procure. Comemore quando for encontrada, diga que agora é a vez dela se esconder, 
direcione para escondê-la e diga que irá procurá-la. Brinque perguntando “Cadê o/a (diga o nome 
da criança)” e procure-a de forma bem divertida e ao achar, de um abraço, bata palmas. Brinquem 
juntos aproveitando esse momento em família. Obs. Crianças de colo, a sugestão é brincar de 
esconde- esconde usando um paninho escondendo seu rosto e depois abaixando o paninho para 
que possa vê-la.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

 
Nome do aluno:  

Semana: 16 

Professor: Eliana, Elisabeth, Elizete, Maria, Nayara, 
Patrícia, Roseli, Talita e Vera 

Data: 24/06/2021 Turma: BIB 

Campos de Experiência: traços, sons, cores e formas. 

 

TEMA – Cultura Regional. 

Atividade: Pintura facial de caipirinha. 

A pintura facial tem o objetivo de fazer com que a criança assuma papéis, desenvolva a imaginação 

de uma forma lúdica e única. O maior encantamento de uma criança, é poder se transformar como 

num passe de mágica. E nessa Atividade ela vai se transformar em um caipirinha de festa junina. 

Desenvolvimento: você vai precisar de materiais hipoalergênico, certifique que irá usar a 

maquiagem que não terá problemas de alergia no seu filho.  Faça com ele a maquiagem tradicional 

de caipirinha usando sua imaginação e deixando a criança participar da criação. Você também 

pode fazer e chamar a família para participar, use o espelho para mostrar os resultados para a 

criança se reconhecer como caipirinha. Tire fotos para registrar esse momento tão gostoso. 

 

 

 

 

 


