
 

                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: Estratégia de Aprendizagem:   

ATIVIDADE: HISTÓRIA A GALINHA RUIVA 

Iniciando as festividades de nossa cultura junina, 

conheçam o livro “A galinha ruiva” que traz nele uma história 

que envolve muitos ensinamentos e também apresenta um saboroso 

alimento que temos de maneira farta nessa época: “O milho”, produto 

nutritivo colhidos de maneira farta em junho. A partir dele, maravilhosas receitas são 

produzidas. Seu cultivo e consumo fazem parte da nossa cultura. 

Vale ressaltar também que, o hábito da leitura traz uma série de benefícios, que 

vão desde o aumento da empatia, ao desenvolvimento e fortalecimento da criatividade. 

Ler é um costume que aprimora as habilidades de comunicação. Sendo assim, arrume 

um cantinho aconchegante e faça a leitura com a criança utilizando várias entonações, 

despertando o interesse da criança para o momento! Peça para que a criança aponte para 

os personagens e estimule-a a falar quem são. 

Link da história: 
https://drive.google.com/file/d/1Ky6SFyp9Q2mptl4GsZ9O0Qt2fUZ4hQcy/view?usp=drivesdk 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 21/06/2021 SEMANA: 16 

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

TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Escuta, fala, pensamento e imaginação 

https://drive.google.com/file/d/1Ky6SFyp9Q2mptl4GsZ9O0Qt2fUZ4hQcy/view?usp=drivesdk


 

                                                                                

  

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 21/06/2021 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: 

 CONFECÇÃO:  ¨ESPIGA DE MILHO¨  

As festas juninas fazem parte da nossa cultura e o milho é um 

dos seus principais símbolos, por ser matéria prima para 

diversos pratos, normalmente encontrados durante os eventos. Alguns 

exemplos desses pratos são: pipoca (doce e salgada), pamonhas, canjicas, 

bolo de milho, curau e milho cozido. Sendo assim, já comece a incentivar 

a criança a conhecer e experimentar essas delicias feitas com milho e que fazem parte de 

nossas festas juninas e de nossa cultura. 

 A proposta da atividade é bem divertida. Trabalharemos a confecção de uma linda 

espiga de milho. Essa estratégia auxiliará a criança a desenvolver sua coordenação motora 

fina, movimento de pinça (movimento das pontas dos dedos), atenção e criatividade.  

 Com a ajuda do responsável, a criança fará o desenho de uma espiga de 

milho com o contorno de sua mãozinha em uma folha de papel. Depois, colará 

em cima da espiga, grãos de milho de pipoca ou bolinhas de papel na cor amarela 

e terminará seu trabalho, colorindo as folhas.  

 Como devolutiva envie-nos fotos ou vídeos da criança desenvolvendo a atividade.  

 

 

 

 
 
 
 


