
 

                                                                                

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

  ATIVIDADE: BANDEIRINHA DECORADA 

Para esta atividade vão precisar de: 

• Qualquer tipo de papel; 

• Canetinha; 

• Lápis de cor ou tinta;  

• Retalhos de tecido (se tiver). 

Trabalhar os aspectos históricos e as tradições, possibilita a criança aquisição 

de conhecimentos que farão parte de seu repertório cultural. Tal proposta, resgata e 

perpetua os costumes de nosso povo. Então, que tal mais uma aprendizagem? 

A atividade sugerida é a confecção de uma bandeirinha junina, que poderá 

ser produzida com qualquer material que tiver em casa. Separe os materiais solicitados e 

junto com a criança desfrutem desse momento divertido. Durante a confecção, podem usar 

as mãozinhas das crianças com tinta para decorar a bandeirinha. Aproveite para fazer a 

criança aprender sobre as cores e experimentar outras texturas, caso queira usar recortes 

de tecidos e outros materiais na montagem. 

Como devolutiva, esperamos receber das famílias 

fotos ou vídeos!!! 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 24/06/2021 SEMANA: 16 

PROFESSORES:  Andrea, Antônia, Esmeralda, Iara, Janaina, Silvana, 
Zilmara 

TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas 



 

                                                                                

  

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 24/06/2021 SEMANA: 16 

PROFESSORES:  Adelaide Simone, Elaine, Elma, Elisabete, Elisângela, Larissa, 
Fabiana, Vanderlânia e Zeni 

TURMA: B1B 
 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 BRINCADEIRA JUNINA: BOCA DO PALHAÇO 

 A brincadeira sugerida como atividade de hoje é bem 

divertida e dá para toda família participar. Assim como outras 

brincadeiras, a “Boca do Palhaço” também está presente nos festejos, 

e com certeza no dia a dia em sala de aula, pois, essa estratégia estimula muito a 

coordenação motora, atenção e equilíbrio das crianças. Isso porque, cada jogador tem que 

arremessar bolinhas até encaixarem dentro do buraco, que representa a boca do palhaço.  

 Desta forma, o responsável precisará de uma caixa de papelão e, junto a com a 

criança, desenhará o rosto de um palhaço de um lado da caixa. O adulto ajudará a 

criança a decorá-la.  Após, cortará o buraco da boca na caixa. A seguir, fará bolas com 

meias velhas que você não tem mais pares, ou de jornais ou papéis amassados. Feito 

isso é só começar a brincadeira permitindo que a criança tente acertar. Comemore 

com ela e a auxilie para que não fique frustrada se não conseguir, pois, o importante nessa 

fase é o movimento que elas farão, que contribuirá para aumentar seu equilíbrio e 

coordenação. Ah, e não se esqueça de registrar esse momento e nos enviar no grupo de 

devolutivas!!! 

 

 

 

 

 


