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Data: 23/06/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos 

 

TEMÁTICA: SEMANA JUNINA 
 

 
Estratégia de Aprendizagem: 

Hoje vamos conhecer e dançar mais uma cantiga de roda, típica junina.  

Organize uma roda, todos em pé e de mãos dadas (caso preferir pode colocar a criança no colo), 

convide a criança para dançar e no decorrer da música faça gestos corporais conforme a música. 

Nos versos “Aí bota aqui, Aí bota ali o seu pezinho”, peça para a criança colocar o pé direito e 

depois o pé esquerdo, no centro da roda e depois desloque-o para trás do corpo. Sendo que o 

adulto deve sempre auxiliar nos movimentos corporais (batendo palmas e dançando com a 

criança).  

Observação: O vídeo abaixo segue como apoio, mas caso saibam cantar sem precisar desse 

suporte, ficará ainda mais legal esse momento. 

 
Segue o link para cantar e dançar: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eT3ZuyWwVAU 
 

 

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

foi o momento da atividade. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eT3ZuyWwVAU
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Estratégia de aprendizagem:  

Confeccionar um brinquedo (Tomba latas) com latas vazias ou potes, garrafas pet, copos 

descartáveis etc. Para despertar mais a atenção da criança, vocês podem decorá-las como desejar, 

colocando cores e números diferentes para diferenciar.  Também precisarão de uma bola que pode 

ser bolinha plástica de piscina, bola de papel, de meias, dentre outras. Os responsáveis deverão 

mostrar como deve ser feito e depois pedir para a criança repetir. Colocar as latas em uma ordem 

e a uma distância confortável para a criança, depois lançar a bola em  

direção as latas, em seguida contar a quantidade de latas derrubadas ao longo da brincadeira.  

Dica: Vocês podem oferecer prendas conforme a criança derrubar as latas como exemplo: se 

derrubar uma lata ganha um beijo, duas latas um abraço, três latas um beijo e abraço. Essa 

atividade contribui para o equilíbrio da coordenação motora, força muscular, emocional, etc., e 

assim a criança brinca, observa, relaciona e levanta hipóteses. 

 

 

 

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

momento da atividade. 

 


