
 

 

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: 23/06/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos 

 

TEMÁTICA: SEMANA JUNINA 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Quem sabe fazer pipoca? Convide toda a família para assistirem o clip musical “Pula Pipoquinha”, 

cante, dance, pule e se divirtam no ritmo junino.  

Em seguida é a hora de preparar uma deliciosa pipoca com a criança, mostre a receita que será 

feita, separe juntamente com ela os ingredientes e utensílios que serão usados, explique que o 

preparo só o adulto pode fazer, por se tratar de preparos quentes. Dialogue que a pipoca é uma 

comida típica que não pode faltar na festa junina. Depois de pronta é só saborear! 

DICA: Quando as pipocas começarem a estourar na panela, peça para a criança pular imitando as 

pipoquinhas. 

 

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


 

 

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: 23/06/2021 

Turma: 

Berçário IIC e 

Berçário IID 

Campo de Experiência: TRAÇOS, SONS CORES E FORMAS 

                                             

TEMÁTICA: SEMANA JUNINA 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 Nas festas juninas a fogueira serve para aquecer o friozinho do mês de junho. Vamos fazer uma 

fogueira de "mentirinha"? 

Para isso é necessário que peça para a criança rasgar e picar com as mãos papéis vermelhos e 

amarelos (podem ser retirados de revistas ou encartes) e os cole em uma folha de sulfite, ou papel 

craft, cartolina, papelão ou o que tiverem em mãos. Utilize palitos de sorvete, de churrasco, de 

dente (sem as pontas) ou até mesmo gravetos para fazerem a lenha da fogueira. Outra sugestão 

é, se preferir e ou se puder, poderá utilizar tinta guache nas cores vermelha e amarela para pintar 

e carimbar a mão da criança na folha escolhida e pedir que ela pinte o material que separou para 

fazer a lenha da fogueira e em seguida carimbe abaixo do carimbo de sua mãozinha. Para a 

atividade ficar mais divertida, poderão carimbar também as mãos dos outros membros da família 

escrevendo cada nome abaixo do carimbo. Divirtam-se! 

       

 

 

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

momento da atividade. 

 


