
 

                                                                                

  

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: QUEBRA-CABEÇA DAS BANDEIRINHAS 

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? 

Para a realização dessa atividade, um adulto deve providenciar: 

• folha branca; 

• giz de cera ou lápis de cor; 

• tesoura; 

• cola branca; 

• papel colorido  

 

A atividade proposta é a confecção de uma bandeirinha junina. 

Organize um ambiente acolhedor e aconchegante, onde ambos possam se sentir à vontade, 

de forma que a criança se envolva completamente nessa atividade e sem distrações. A 

pessoa responsável pela aplicação da atividade, deve iniciar falando sobre as bandeirinhas, 

explicando que elas são um dos símbolos dos festejos nessa época. Em seguida pegue os 

materiais solicitados e junto com a criança desfrutem desse momento divertido. Será 

necessário que o adulto desenhe apenas os contornos das bandeirinhas para a criança, em 

uma folha de papel, na cor correspondente, conforme modelos representados nas imagens 

disponibilizadas.  

Após, recorte as bandeirinhas nos tamanhos e cores iguais ao que foi desenhado 

ou ainda se não tiver o papel colorido há a possibilidade de pedir para  
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que a criança pinte as bandeirinhas nas cores correspondentes às que foram 

desenhadas.  Corte as bandeirinhas ao meio e em seguida, oriente a criança para que monte 

com as partes e cores correspondentes, colando na folha com os contornos. Passe cola e 

auxilie a criança a colar, montando assim, um cartaz de bandeirinhas. 

 Aproveite para fazer a criança aprender sobre as cores e experimentar outras 

texturas, caso queira usar recortes de tecidos e outros materiais na montagem.

. 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                          

 

 

     

 

 

 

 

 

 

OBS.: Não esqueçam de registrar esse momento com fotos ou vídeo e de nos enviar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


