
INFANTIL IV TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
A Iriam De 21 a 25 de junho

NOME DO ALUNO:

Estamos no mês de junho, o período de festas Juninas.
Infelizmente  este  ano  não  poderemos  comemorar  juntos  na  nossa
tradicional festa da EMEII Jd. Ivone por causa da pandemia. 
Então,  preparamos  algumas  atividades  para  que  vocês  possam
aprender e relembrar nossa festança!

ATIVIDADE 1 – ARTES VISUAIS

CONTEÚDOS: Leitura de imagens 
OBJETIVOS:  Experienciar  momentos  de observação sensível  do mundo com todos os  sentidos.;  Ler,
interpretar e atribuir sentido as imagens: obras artísticas e suas próprias produções;  Conhecer e expressar
ideias diante de obras de artistas consagrados seja no contato pessoal ou por meio de vídeos, bibliografias,
reproduções, etc.

DESENVOLVIMENTO: Leia e mostre para a criança.
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Se quiser conhecer mais sobre este artista, acesse: 
https://www.wikiart.org/pt/alfredo-volpi 
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa1610/alfredo-volpi/obras?p=6 
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa1610/alfredo-volpi/obras?p=7



Converse com a criança depois dela observar as figuras: 

● O que essas imagens lembram? Por que? 

● Você já participou deste tipo de festa? Gostou? 

● Como era a decoração? E as comidas?  

● Teve música e dança? Como foi? 
● Tinha brincadeiras? Quais? 

Obs: aproveite para contar como eram as festas juninas quando você era criança. Mostre 
fotos se possível.  

REGISTRO: Peça que a criança faça seu próprio quadro (pintura, desenho ou colagem) 
retratando uma festa junina e mande a foto no nosso grupo ou entregue junto com as atividades na 
escola.
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ATIVIDADE 2 – CIÊNCIAS DA SOCIEDADE

CONTEÚDOS: Manifestações culturais de diversas regiões do nosso país. 
OBJETIVOS: Conhecer a diversidade de modo de ser e viver dos diferentes povos e suas manifestações
culturais, no presente e no passado. 

DESENVOLVIMENTO
Leia para a criança este pequeno trecho e mostre as imagens: No mês de junho 
acontece a Festa Junina por todo nosso país. São festas muito alegres e divertidas, com uma 
fogueira que aquece e une as pessoas, repletas de música, comidas e bebidas típicas com diferentes
características em cada região do país, celebrando a riqueza cultural brasileira. Observe no mapa 
do Brasil:

Converse com o aluno. Pergunte se já viu alguma dessas manifestações culturais na TV e como era a
música que tocava. Se nunca viu, então como imagina que seja? Conte o que você conhece sobre estas
Festas, se já esteve em outras regiões do país ou conhecem alguém que nasceu lá…
Se possível, mostre para a criança este vídeo que conta um pouco da festa junina em cada região do Brasil:
h ps://youtu.be/AR42WSZc5-c

REGISTRO: Qual festa junina você mais gostou? Qual gostaria de conhecer?
Faça um desenho e mande a foto dele pelo nosso grupo do WhatsApp
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ATIVIDADE 3 – CULTURA CORPORAL

CONTEÚDOS: Aceitação de desafiar-se corporalmente e buscar novas possibilidades de destrezas para si. 
OBJETIVOS:  Buscar  o  domínio  das  próprias  ações  corporais  aceitando  desafiar-se  corporalmente  e
buscando seus próprios níveis de destreza corporal. 

DESENVOLVIMENTO
Para movimentar um pouco as crianças, esta semana vamos fazer algumas 
brincadeiras juninas. Cada dia um desafio/ brincadeira:

REGISTRO: Envie uma foto ou vídeo da criança realizando as atividades no nosso grupo 
do WhatsApp.
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ATIVIDADE 3 – ARTE LITERÁRIA

CONTEÚDOS: Gêneros literários e rimas. 

OBJETIVOS:explorar os elementos de magia da literatura infantil; reconto da historia.

DESENVOLVIMENTO:  Assistam ao vídeo que postamos junto com essas atividades. Lá 
eu conto a história do livro “Arraiá na floresta vem cá!” escrito por Gelça Alencar e ilustrado por 
Dione Moraes.  É uma história sobre Festa Junina, cheia de rimas e com uma mensagem bonita 
sobre amizade.
Se preferir, podem ler a a versão em PDF do livro em:  https://drive.google.com/file/d/1-
w7H0OR-jNJqHAewQigVJt1vNp67vtMr/view?usp=sharing

REGISTRO: Peça que a criança tente recontar a historia. Filme ou fotografe e 
poste no nosso grupo. Ou peça que faça desenho, pintura ou colagem sobre o que 
mais gostou desta história e mande no grupo ou guarde para nos mostrar quando 
estivermos juntos novamente. 
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