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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “PROFº CARLOS GOMES PEIXOTO DE MELLO” 

Rua Carmo Bartalotti, 3-30 – Jardim Vânia Maria 
TELEFONE: 3232-7093 | CEP 17063-590 - BAURU – SP 

FACEBOOK: Emei Carlos Gomes Peixoto de Mello 
 

 

   

INFANTIL IV 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A GISELE O7/06 a 11/06/21 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

ATIVIDADE 1: ARTES VISUAIS 

Área: ARTES VISUAIS 

Conteúdo: Recorte e colagem – suportes: papéis, plásticos, papelão ,texturas, cores, 

madeira. 

Objetivos: Explorar, experimentar, confeccionar, e se apropriar de diferentes materiais 

tradicionais e alternativos, no fazer plásticos-visual em proposta artísticas, 

Ação: Nesta aula vamos falar um pouco das tradicionais fogueiras das Festas Juninas que 

são usadas para e iluminar e aquecer nos dias frios. 

- O adulto deverá ajudar a criança na montagem de uma fogueira. Para a montagem 

poderão ser utilizados materiais como: papéis coloridos, rolinho de papel higiênico, palito 

de sorvete, papelão entre outros. 

O mais importante de tudo é que o adulto fale com a criança que ela só pode brincar com 

esse tipo de fogueira, que as de verdade podem causar grandes acidentes como 

queimaduras graves. Que as fogueiras são lindas, mas devemos ficar longe delas. 

- Deixo abaixo alguns links com modelos de fogueiras:     

https://www.youtube.com/watch?v=W7QyFk_25XI 

https://www.youtube.com/watch?v=8yPqoez__Gk 

https://www.youtube.com/watch?v=Zaiv2FN_y3Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8yPqoez__Gk
https://www.youtube.com/watch?v=Zaiv2FN_y3Y
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REGISTRO: Através de fotos e vídeos que devem ser enviados para a professora. 

  

 

ATIVIDADE 2: CIÊNCIAS DA SOCIEDADE 

Área: Ciências da sociedade  

Conteúdo: Manifestações culturais de diversas regiões do nosso país. 

Objetivos: Conhecer a diversidade do modo de ser e viver dos diferentes povos e suas 

manifestações culturais; 

- Enriquecer o conhecimento das crianças quanto aos costumes das festas juninas. 

Ação: A festa junina é uma festa popular que acontece durante todo o mês de junho. É 

comum em todas as regiões do Brasil, especialmente no Nordeste. 

- Agora vamos conhecer mais um pouco dessa festa através da estória: Hora do 

conto/Festa junina. 

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

 -Assista quantas vezes quiser! 

 

 

 

  Registro: Pedir que a criança faça um desenho sobre a estória em uma folha de 

papel sulfite. 

. 
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ATIVIDADE 3: MÚSICA 

 

Área: Música 

Conteúdo: Música infantil- cultura popular: Festa Junina 

Objetivos: Enriquecer o conhecimento cultural das crianças referente aos costumes das 

festas juninas. 

-AÇÃO: Querida família! Esse ano não teremos nossa tradicional festa junina em nossa 

escola, então para matarmos um pouquinho a saudade dessa época, convide a mamãe, o 

papai e quem mais você quiser, coloquem se possível trajes juninos e vamos montar o 

nosso arraiá! 

- Sugestões de vídeos com músicas juninas: 

https://www.youtube.com/watch?v=MgG13r2fVOw- Pula,pula pipoquinha 

https://www.youtube.com/watch?v=6LYAXY8_cok- Pula fogueira 

https://www.youtube.com/watch?v=bpvbBzmQK9E- Cai, cai, balão... 

 

 

 

 

REGISTRO: Filmar a criança realizando a dança e enviar o vídeo para a professora. 

 

 

ATIVIDADE 4:  PORTUGUÊS 

Área: Português  

Conteúdo: Festa Junina- características culturais 

https://www.youtube.com/watch?v=MgG13r2fVOw-
https://www.youtube.com/watch?v=6LYAXY8_cok-
https://www.youtube.com/watch?v=bpvbBzmQK9E-
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Objetivo: Conhecer sobre a origem das Festas Juninas, as diferentes comemorações 

regionais, comidas típicas e cultura. 

Ação: Hoje iremos aprender um pouco mais sobre uma das festas mais populares do 

nosso país: A FESTA JUNINA 

- Nosso país é muito grande, e em cada região comemora-se a festa junina de modo 

diferente. 

- Vamos observar algumas características dessa festas: 

- Trajes Típicos: 
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-COMIDAS TÍPICAS: 
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-BRINCADEIRAS TÍPICAS: 

 

 

 

 

- Agora converse com o papai e a mamãe, de como era a Festa Junina deles. Peça que 

mostrem fotos se tiverem. 

Registro: Agora que você conheceu sobre as Festas Juninas, faça um desenho de tudo o 

que você gostaria que tivesse na sua FESTA JUNINA! 

 

                      NÃO ESQUEÇA DE ENVIAR FOTOS E VÍDEOS PARA A PROFESSORA. 

                                               BOA ATIVIDADE. Professora Gisele. 


