
 

 

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: 23/06/2021 

Turma:  
Maternal A e 
Maternal B. 

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

 

TEMÁTICA: SEMANA JUNINA 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Que tal hoje realizarmos a culinária e degustação típica junina?  

Inicie separando os ingredientes da receita do Bolo Cremoso de Milho, peça a ajuda da criança, 

permita que ela veja cada ingrediente que vocês utilizarão, sinta o cheiro, perceba a textura de 

cada ingrediente e participe da realização da receita aprendendo assim as diferentes texturas, 

quantidades e tempo de preparo da massa. Por fim, chegou o momento de degustar essa delícia. 

Observação: Caso não seja possível realizar essa receita, escolha outra de sua preferência e não 

esqueça de compartilhar 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 

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

Carolina Q., Gilmar, Reinaldo e Silvia 

 

Data: 23/06/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

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

  

TEMÁTICA:  SEMANA JUNINA 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Brincadeira: Tomba – Latas 

É uma brincadeira típica de festas juninas, e muito divertida, um excelente passa tempo cheio de 

aprendizado, e muito simples. 

Coloque latas, caixas de leite, copos de plástico ou descartável, embalagem de refrigerante, rolinho 

de papel higiênico ou qualquer material que tenha em casa que possa empilhar e derrubar, 

posicionado em uma distância de cerca de 1 a 2 metros, vocês podem demarcar o chão com giz, 

uma corda ou fita adesiva. Em seguida demonstre e explique para a criança que deverão se 

posicionar na marca e arremessar uma bolinha, que pode ser feita com meias. Ao arremessar a 

bolinha vocês poder contar quantas latas cada um conseguiu derrubar em cada jogada. 

DICA: Vocês podem montar um placar e a cada lata derrubada realizar a contagem e marcar, vence 

quem derrubar mais latas. 

 

 

 

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

como foi o momento da atividade e uma boa diversão. 

 

 


