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5ª Atividade da semana: Senta que lá vem história! 
 
Objetivo: Favorecer o desenvolvimento social e afetivo, o conhecimento do mundo e a 
concentração da criança. 

Como fazer: Pais ou responsáveis organizem um espaço aconchegante para o momento da leitura, 
depois peguem um livro bem colorido que você tenha em casa e faça a leitura para seu filho (a), 
mas se preferirem pode contar alguma historinha que fez parte da sua infância. E para ficar mais 
divertido, use ursinhos, bonecos etc. para representar os personagens da história. E ao término da 
mesma, deixe seu filho brincar e explorar esses objetos. Por fim, nas devolutivas dessa atividade, 
nos relate como foi esse momento de interação com a família e qual foi a história que você contou 
para ele. 
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Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

Tema: Cultura Regional 

Atividade: Dança Junina - Quadrilha 

O objetivo desta atividade é permitir que a criança evolua em relação ao domínio de seu corpo, 
aprimorando possibilidades de movimentação, superando limitações e condições para enfrentar 
desafios motores, além de proporcionar uma diversidade de vivências e conhecimento de diferentes 
culturas. 
 

Desenvolvimento: Nas regiões sudeste e nordeste em sua cultura existe a festa junina, também 

conhecida como festas caipiras. Nestas festas existem uma dança típica, a dança da quadrilha, além 

de comidas e bebidas da época (como por exemplo, canjica, pipoca, bolo de fubá, arroz doce e 

quentão). 

Tem fogueira e muitas brincadeiras (correio elegante, cadeia, pescaria, entre outras), o espaço da 

festa é decorado com bandeirinhas e balões coloridos de papel.  

O adulto junto com a criança deverão assistir e dançar comemorando esta cultura regional. Abaixo 

segue o link para acesso de como é a dança da quadrilha. 

 

Link para o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_vxv0gDha2A  
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