
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 16 

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria de 

Lourdes, Maria do Carmo, Cláudia, Cristiana, 

Eliane, Milene e Sarah                                                                                      

Data: 25/06/2021 

Turma: 

Maternal A e 

Maternal B 

Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós. 

 

TEMÁTICA: SEMANA JUNINA 
 

Estratégia de aprendizagem:  

Para finalizarmos nossas atividades da semana faremos um arraial da Família com vestimentas, 

comidas típicas e brincadeiras. Use a criatividade na caracterização dos nossos (as) caipirinhas, 

fotografe e envie para nós, estamos ansiosos para ver como ficarão lindos! 

Monte os cantinhos com brincadeiras como tomba lata, bola no cesto, pescarias, use a imaginação, 

comidas típicas como pipocas, bolo de milho, utilizando o que tiver em sua casa. Não podemos 

esquecer da tradicional dança da quadrilha escolher um lugar da casa onde possam movimentar-

se e dançar acessem as músicas juninas e divirtam-se. 

Abaixo vamos deixar um link com sugestões de músicas para animar esse grande, arraia em 

família: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1biNHSBsdRY 

 

 

 

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

foi o momento da atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=1biNHSBsdRY


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 16 

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

Carolina Q., Gilmar, Reinaldo e Silvia 

 

Data: 25/06/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

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

  

TEMÁTICA: SEMANA JUNINA 

 
Estratégia de aprendizagem:  

Leitura do livro: Arraiá na floresta vem cá (autor: Gelça Alencar) 

Vamos finalizar nossa semana junina com a história “Arraiá na floresta, vem cá”, esse livro nos lembra da 

tradicional festa junina no Brasil, de leitura fácil e divertida, nos faz lembrar das brincadeiras e das comidas 

típicas. Prepare um ambiente aconchegante e faça a leitura junto com a criança, depois converse sobre qual 

a brincadeira e a comida que a criança gosta, conte para ela, quais são a suas e se for possível reproduza 

a brincadeira e compartilhe conosco.  

 

                              

Segue o link para vocês acessarem a história em vídeo e também as imagens do livro: 

https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2018/06/livro-arraia-na-floresta-vem-
ca.html?m=1 

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

como foi o momento da atividade e uma boa diversão. 

 

https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2018/06/livro-arraia-na-floresta-vem-ca.html?m=1
https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2018/06/livro-arraia-na-floresta-vem-ca.html?m=1

