
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 16 

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria do Carmo, 
Maria de Lourdes, Claudia, Cristiana, Eliane, Milene e 
Sarah. 

 
Data: 21/06/2021 

Turma: 
Maternal A e 
Maternal B. 

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

 

TEMÁTICA: SEMANA JUNINA 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

Em todo o Brasil podemos dizer que o mês de junho é marcado pelas Festas Juninas. Nessa época 

o país se converte em enorme festa de arraial, com danças, brincadeiras, comidas típicas, dentre 

tantas outras diversões. 

Hoje iremos assistir um vídeo sobre a Festa Junina que caracteriza o resgate e a valorização da 

cultura popular brasileira. Logo em seguida, pergunte a criança o que ela entendeu sobre a história 

e o que ela mais gosta na Festa Junina, se a criança ainda não conhece ou nunca participou, faça 

perguntas sobre o que assistiram no vídeo.  

DICA: Caso tenham fotos de festas juninas que participaram apresente para a criança. 

 

Segue o link para acessar a história: 

https://www.youtube.com/watch?v=6SJB_B0Iv-Y 

 

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

momento da atividade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6SJB_B0Iv-Y


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 16 

Professores: Caroline F., Eliana, Elaine, Ilma, 

Carolina Q., Gilmar, Reinaldo e Silvia 

 

Data: 21/06/2021 

Turma:  

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de Experiência: O Eu, o outro e nós 

  

TEMÁTICA: SEMANA JUNINA 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Brincadeira: Ovo na colher 

Chegamos ao mês JUNINO, vamos aproveitar para curtir em casa, com nossos pequenos de uma 

forma bem divertida e animada.  

Iniciaremos uma brincadeira muito divertida, o ovo na colher, é excelente para trabalhar o equilíbrio, 

a agilidade, a velocidade e a concentração da criança. Pode ser realizada em qualquer ambiente: 

em casa, na sala de aula ou ao ar livre. Podemos brincar individual ou coletivamente, quando a 

brincadeira tem mais de um participante, podemos fazer uma competição de quem completa 

primeiro a brincadeira. 

Vamos precisar apenas de ovos cozidos e colheres, e a família inteira pode participar, inicialmente 

a criança pode levar o ovo de um ponto a outro, com a colher na mão, depois vocês podem sugerir 

uma corrida, mas não podem deixar o ovo cair. Caso não seja possível usar ovos, vocês podem 

utilizar bolinhas de plástico ou de papel enroladas com fita adesiva. 

 

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

como foi o momento da atividade e uma boa diversão. 

 


