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Nome do aluno:  Semana 16 

Professoras: Célia, Elaine, Helena, Maria, Renata 
e Tereza / Dinair, Francisca, Goreti, Mirian, Najara 
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Data: 21/06/2021 

Turma: 
Berçário IA/ 
Berçário IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos 

 

TEMÁTICA: SEMANA JUNINA 
 
Estratégia de Aprendizagem: 

Essa semana será bem festiva, nossas brincadeiras e atividades estarão voltadas para o ciclo 

junino, teremos músicas, brincadeiras e comidas (receitas). Sendo assim, use a criatividade e 

divirta-se bastante com o seu pequeno.  

Hoje iniciaremos como uma dança típica e bem animada “Cai, cai balão e Capelinha de melão”. 

Antes de iniciar a atividade com a criança, separe alguns brinquedos que produza sons, por 

exemplo chocalhos, colheres, panelas, dentre outros. Depois de tudo preparado, coloque o vídeo 

musical e convide a criança para dançarem juntos, sendo que pode pegar nas mãos da criança ou 

segurá-la no colo. E quando começarem a dançar, ofereça o brinquedo para a criança e enquanto 

canta e dança a música com ela, estimule a manusear o brinquedo. Caso perceba o interesse da 

criança pode repetir a música mais vezes. 

 

Segue o link para acessar a música: 

https://www.youtube.com/watch?v=bpvbBzmQK9E 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como 

foi o momento da atividade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bpvbBzmQK9E


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 16 
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Data: 21/06/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

 

TEMÁTICA: SEMANA JUNINA  

 

Estratégia de aprendizagem: 

Atividade: História da festa junina e atividade com caixa surpresa. 

Essa semana vamos conhecer um pouco da festa junina. Através de uma história em DVD 

contando tudo que tem em uma animada festa brasileira chamada Festa junina. Em seguida o 

adulto assistirá ao vídeo junto com a criança, após juntos colocam dentro de uma caixa alguns 

itens visualizados no vídeo podem ser ilustrações do que tem na festa, por exemplo figuras de 

pescaria, pessoas vestidas de caipirinha, músicas, pipoca, milho, danças, doces, bandeirinhas etc. 

O adulto pode ir retirando cada uma e numerando, por exemplo: 1- bandeirinhas; 2- pipoca; 3 – 

pescaria; 4-danças; 5- balões e assim por diante fazendo com que eles visualizem o que foi visto 

no vídeo. Observação: Essas imagens podem ser impressas, de revistas ou desenhadas em 

sulfite/papelão. 

 

Segue o link para acessar a história: 

https://www.youtube.com/watch?v=vdB13musa5M 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como foi o 

momento da atividade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vdB13musa5M

