
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 16 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 
Ivanilde, Maria Aparecida, Maria de Lourdes, 
Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa. 

 
Data: 21/06/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

TEMÁTICA: SEMANA JUNINA 

 

Estratégia de aprendizagem: 

O mês de junho é o momento propício para trabalhar o tema “JUNINO”. As músicas, comidas típicas 

e brincadeiras são ótimos instrumentos para serem explorados com os pequenos do berçário II.  

Vamos iniciar a semana apresentando para vocês uma história em quadrinhos com a Turma da 

Mônica. Em um ambiente da sua casa, leia para o seu filho (a), mostrando-lhes as imagens dos 

personagens. Após dialogue sobre o assunto, podendo ser: o que tem na festa junina? Que comida 

oferece? Que brincadeiras tem? Etc.  

Se caso você já participou de uma festa junina mostre fotos ou lhe conte sucintamente a sua 

experiência. Vai ser muito divertido! 

  

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: ANA CAETANO, ANA PAULA, 

ELISABETE, KELLY, LUIZA, ROSELY, VANESSA 

ALINE, ANA CLAYDE, CASSIA, NOELI, 

ROSANGELA MOREIRA, KENIA e LUANE. 

 

Data: 21/06/2021 

Turma: 

Berçário IIC e 

Berçário IID 

Campo de Experiência: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 

                            

TEMÁTICA: SEMANA JUNINA 

“A festa junina é um evento cultural, pois carrega influências de povos variados, destaca o folclore e os 

costumes da zona rural do nosso país e traz comidas e trajes típicos. Além disso,são realizadas muitas 

brincadeiras, algo muito pertinente na realidade da Educação Infantil.” 

Créditos: Muriel Massucato, Eduarda Diniz Mayrink/31 de maio de 2016. 

(Festa junina: aproveite o momento para trazer aprendizado para as crianças). 

      

Estratégia de aprendizagem:  

Essa semana trabalharemos uma temática propícia para esse mês, será nossa semana junina, com 

brincadeiras e jogos típicos e divertidos. 

Começaremos com a brincadeira “Dança das cadeiras”, o responsável colocará em um espaço 

onde não haja a possibilidade da criança, por ventura esbarrar em algo ou cair e se machucar 

(manter primeiro o local seguro), cadeiras ou lugares que os participantes poderão se sentar e, ao 

som de músicas típicas (caipiras) os participantes deverão caminhar e dançar ao mesmo tempo ao 

redor das cadeiras com as mãos para trás. Note que o número de cadeiras deverá ser menor do 

que o dos participantes (um a menos). Uma outra pessoa fará com que a música pare a qualquer 

momento e aí todos rapidamente deverão procurar um lugar para que possam se sentar. Quem 

não conseguir sairá da brincadeira e apenas ficará observando. O vencedor da brincadeira será 

aquele que conseguir se sentar na última cadeira. 

 

 

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

momento da atividade. 


