
 

 

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: 24/06/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

Temática: SEMANA JUNINA 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Pula a fogueira iaiá, pula a fogueira ioiô, cuidado para não se queimar…  

Hoje vamos apresentar para vocês uma brincadeira muito legal “Pule a fogueira”  

COMO FAZER: 

Apresente para a criança a música “Pula-fogueira”, deixe tocar e brinque com ela. Dance e cante 

incentivando o movimento de impulsionar-se ou pular. Em seguida, convide a criança para juntos 

montar uma fogueira. Coloque no chão vários rolinhos de papel higiênico e papel celofane ou 

crepom (podendo ser substituído por jornal ou papéis diversos). Deixe que a criança interaja com 

os materiais, perceba o barulho que cada material faz ao ser amassado. Faça a brincadeira de faz 

de conta, mostrando que ali não está quente. Então toque novamente a música e brinque com a 

criança de pular a fogueira, na qual vão tentar passar por cima sem cair ou se “queimar”. Se não 

conseguir segure sua mão para ajudá-la a pular. 

Observação: aproveite o momento converse sobre os perigos do fogo e que só podem pular se for 

em uma fogueira de brincadeira, como a que estão fazendo. 

 

Segue o link para acessar a música: 

https://www.youtube.com/watch?v=9yvuTmUfhn8 

 

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

foi o momento da atividade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9yvuTmUfhn8


 

 

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: 24/06/2021 

Turma: 

Berçário IIC e 

Berçário IID 

Campo de Experiência: O EU, O OUTRO E O NÓS. 

                                         

TEMÁTICA: SEMANA JUNINA 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

A barraca de pesca sempre é sucesso garantido nas festas juninas! Que tal criarmos a nossa? Em 

cima de uma mesa ou no chão se ficar melhor, onde a criança tenha fácil acesso, o adulto colocará 

uma bacia com água e várias tampinhas plásticas de refrigerante boiando, caso não tenha 

tampinhas, podem utilizar pequenos brinquedos de plástico. Para pescá-las, a criança deverá 

utilizar uma peneira plástica de cozinha com o cabo longo ou uma escumadeira.  

Antes de iniciarem, o adulto deverá estabelecer algumas regras e explicá-las para a criança, como 

por exemplo, cada participante terá direito a duas tentativas. A criança deverá atentar para as 

regras e segui-las. Uma pessoa anotará o número de tampinhas "pescadas" por cada participante, 

vence quem peneirar mais tampinhas. 

 

 

 

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

momento da atividade. 

 


