
 

 

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: 24/06/2021 

Turma: 
Maternal A e 
Maternal B. 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: SEMANA JUNINA 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Hoje vamos brincar de “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. 

 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 16 

Professores: Carolina Q., Reinaldo, Silvia, Gilmar,  

Carolina F., Eliana, Elaine e Ilma. 

 

Data: 24/06/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de Experiência: Escuta, Fala Pensamento e Imaginação. 

 

TEMÁTICA: SEMANA JUNINA 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

Na atividade de hoje iremos conhecer comidas típicas de festa Junina e um pouco mais sobre a 

história dessa comemoração. Iniciem assistindo ao vídeo, em seguida compartilhe conosco o relato 

dos pratos que a criança não conhecia e os que conhece e o que mais gosta.  

DICA: Se for possível enviem uma foto de uma receita junina que vocês mais gostam, vamos adorar 

saber. E caso queiram fazer a receita, degustem e depois enviem um áudio da criança nos 

relatando qual foi a receita e se estava deliciosa. 

Segue o link para acessar ao vídeo da história: 

https://www.youtube.com/watch?v=gH4L-DASzTY 

 

 

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

momento da atividade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gH4L-DASzTY

