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FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E DESENVOLVIMENTO SOCIOEMOCIONAL

Tema: Festa Cultural

PROFESSORAS: Fabiana, Miriã e Simone

EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (INTEGRAL)

Dias
da

sema
na

TEMPO
ESTIMADO

PARA
REALIZAÇÃ

O DAS
ATIVIDADES

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM E

DESENVOLVIMENTO
ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

Seg.
Feira

07/06

30
minutos

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

Objetivo: (EI02EF01)
Dialogar com
crianças e adultos
expressando suas
necessidades,
sentimentos e
opiniões.
.

ATIVIDADE: Minha comida típica preferida.

Após dançarem ao som da “Pula, Pula Pipoquinha”, os responsáveis explicarão para as
crianças quais as comidas típicas de Festa Junina. Exemplo arroz doce, milho, pé de
moleque, tapioca, cachorro quente, etc..., poderão também mostrar imagens desses
alimentos para os pequenos e perguntarem quais eles mais gostam. Se preferirem poderão
preparar algum desses alimentos com as crianças e saboreá-los. Não se esqueçam de nos
enviar fotos ou vídeos dessa deliciosa atividade.

https://youtu.be/MgG13r2fVOw

mailto:emei.monteirolobato@yahoo.com.br
https://youtu.be/MgG13r2fVOw


Ter.
Feira
08/06

30
minutos

Campo de
Experiência: Corpo,
Gestos e
Movimentos.

Objetivo:
(EI02CG01).
Apropriar-se de
gestos e
movimentos de sua
cultura no cuidado
de si e nos jogos e
brincadeiras.

Atividade: Dançando Quadrilha.

Por meio da exibição do vídeo, os responsáveis irão explicar brevemente sobre a
importância da Festa Junina na cultura brasileira. Em seguida irão promover uma quadrilha
em família, podendo caracterizar com os trajes que tiverem em casa e dançar músicas
típicas do tema sugerido. Nos mostrem esse momento enviando vídeos ou imagens.

https://youtu.be/lgz6wAzgeQA

Quar.
Feira
09/06

30
minutos

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

Objetivo:
(EI02ET07). Contar
oralmente objetos,
pessoas, livros,
etc., em contextos
diversos.

Atividade: Pescaria (brincadeira típica).

Os responsáveis colocarão água num recipiente e tampinhas de garrafas dentro da água
para representar os peixinhos. Se preferirem podem confeccionar os peixinhos também.
Pegarão uma peneirinha ou um pegador para representar a vara de pesca e pedirão para as
crianças pescarem e contarem com o auxílio dos responsáveis quantos peixinhos pegaram.
Não se esqueçam de nos enviar fotos ou vídeos dessa divertida brincadeira.

https://youtu.be/FrfRL0rrE1E

Quin
.

Feira

10/06

30
Minutos

Campo de
Experiência: Corpo,
gestos e
movimentos.

Objetivo:
(El02CG05).
Desenvolver
progressivamente
as habilidades
manuais,
adquirindo controle
para desenhar,

ATIVIDADE: Minha fogueira.

Após a história,  o responsável e a criança  falarão sobre a Festa Cultural (Festa junina). Em
seguida farão uma fogueira artificial com rolinhos de papéis higiênicos. Exemplo: pegarão 4
rolinhos, podendo colá-los de pé ou cruzados, colando também folhas de papéis coloridos ou
folhas de papéis celofanes para representar o fogo. Não se esqueçam de registrarem este
momento e nos enviar.

https://baudeideiasdaivanise.blogspot.com/2008/06/festa-junina-histria.html

https://youtu.be/lgz6wAzgeQA
https://youtu.be/FrfRL0rrE1E
https://baudeideiasdaivanise.blogspot.com/2008/06/festa-junina-histria.html


pintar, rasgar,
folhear, entre
outros.

Sex.
Feira
11/06

30
minutos

Campo de
Experiência: Traços,
sons, core e formas

Objetivo:
(EIO2TSO2). Utilizar
materiais variados
com possibilidades
de manipulação
(argila, massa de
modelar) explorando
cores, texturas,
superfícies, planos,
formas e volumes ao
criar objetos
tridimensionais.

Atividade: O que eu mais gostei.

Os responsáveis e as crianças irão assistir ao vídeo. Ao término, eles irão perguntar aos
mesmos qual dos itens apresentados na animação gostariam de confeccionar (balão,
bandeirinhas, fogueira, etc). Utilizando papel, giz de cera, tinta ou outros materiais,
caprichem no desenvolvimento da atividade e nos enviem.

https://youtu.be/D-D3yWfo76g

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação; Corpo, Gestos e

Movimentos; O Eu, o Outro e o Nós e Traços, Sons, Cores e Formas e Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver; Brincar; Participar; Explorar; Expressar;

Conhecer-se.

https://youtu.be/D-D3yWfo76g

