
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 16 

Professoras: Célia, Elaine, Helena, Maria, 
Renata e Tereza / Dinair, Francisca, Goreti, 
Mirian, Najara e Rosângela 
 

 
Data: 25/06/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

TEMÁTICA: SEMANA JUNINA 
    
Estratégias de Aprendizagem: 
Para encerrarmos essa semana de atividades sobre o tema junino, iremos sugerimos uma receita 

típica junina aos familiares, preparar um delicioso bolo de milho ou de fubá e ofereça para a criança 

degustar. Incentive e estimule a criança a participar do preparo, apresente os ingredientes, permita 

que deguste, que sinta os diferentes cheiros, sabores e texturas. 

Caso não seja possível realizar essas sugestões abaixo da receita do bolo, escolham uma receita 

de sua preferência e compartilhem conosco. 

 

 
      

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

momento da atividade. 

 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 16 

Professoras: Adriana Serpa, Elisete e Viviane, 
Juliana Fortunato, Irani e Vanuza / Cristiane 
Narcizo, Jahine, Roberta, Delzi, Valcicleide e 
Valdineia. 

 
Data: 25/06/2021 

Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: O Eu o outro e o Nós  

 

TEMA: SEMANA JUNINA 

Estratégia de aprendizagem: 

Vamos fazer uma pipoca típica da festa junina? 

O responsável (adulto) junto com a criança assistirá o vídeo musical “Pula Pula pipoquinha” e incentive a 

criança a fazer movimento de pular igual a música. Depois faça uma pipoca deixe a criança participar 

colocando o milho da pipoca na panela, e quando a pipoca começar a estourar fale para a criança pular e 

cantar a música, chame todos que estão em casa para participar da atividade com a criança.  

Observação: Para as crianças bem pequenas colocaremos aqui a sugestão da pipoca de sagu. 

Segue o link para acessar a música: 

https://www.youtube.com/watch?v=MgG13r2fVOw 

 

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

momento da atividade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MgG13r2fVOw

