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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI/EMEII JARDIM IVONE  

   

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

B LUCIANE 07/06/2021 a 11/06/2021 

   

NOME DO ALUNO:  

    

ÁREA: Língua Portuguesa 

CONTEÚDOS:  A língua como instrumento de comunicação social; ampliação de usos e contextos de 

linguagem oral; a palavra como representação de objetos e alimentos; sequência na exposição de ideias; 

narração. 

OBJETIVOS:  Desenvolver e ampliar a linguagem oral; Compreender e usar com maior precisão o 

idioma, instalando e ampliando repertório vocabular; Expressar-se por meio de linguagem oral, 

organizando ação e pensamento, com coerência e domínio progressivo; Participar de variadas situações 

de comunicação oral para interagir e expressar desejos, necessidades e sentimentos.  

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para nossa atividade da semana vamos explorar a tradição 

das festas juninas. A origem histórica das tradições juninas é a Europa, quando os agricultores 

realizavam festas para comemorar as colheitas. Em Portugal, a tradição é celebrar a colheita do trigo, que 

acontece no verão europeu, entre os meses de junho e setembro. Com a colonização do Brasil, o costume 

foi introduzido aos poucos por aqui. 

No entanto, o Brasil não era um grande produtor de trigo na época, por isso, as festas começaram a ser 

celebrado com outro grão, o milho. Atualmente, o item serve de base para quase todos os alimentos 

consumidos nas festas juninas. Além do milho cozido em si, outras comidas derivadas desse grão, como 

canjica, pipoca, curau e o bolo de milho ou fubá, são servidas durante os festejos. 

Agora vamos entrar no clima das festas juninas e organizar no ambiente familiar, com a ajuda dos 

responsáveis da criança, o preparo de um prato típico. É importante que a criança seja incluída no 

preparo deste alimento e que durante esse processo receba informações como a origem e os benefícios 

que a comida típica escolhida traz para nossa saúde. 

Cabe aos responsáveis a escolha do alimento a ser preparado e para ajudar trouxe algumas ideias com as 

receitas e informações sobre o poder nutritivo. 

Ficaremos felizes se os responsáveis compartilharem conosco esse momento especial que é a hora do 

lanche, incluindo o seu preparo, com fotos ou vídeos.  

Para registrar esse momento de aprendizagem e interpretação, entregue a criança uma folha e qualquer 

riscador que tiver em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa reproduzir no 

papel o que a criança aprendeu, faça questionamentos sobre o que ela vai desenhar e sobre suas escolhas. 



PIPOCA 

 

Ingredientes 

½ xícara (chá) de milho para pipoca 

½ colher (sopa) de óleo 

Sal a gosto. 

Modo de preparo 

1. Coloque o óleo numa panela média, adicione o milho de pipoca, o óleo, tampe e leve ao fogo 

médio. Quando o óleo estiver na temperatura certa para fazer a pipoca os grãos vão estourar.  

Tempere com sal a gosto apenas na hora de consumir. 

 

A pipoca é um estouro de antioxidantes e fibras. 

 

 
 

BOLO DE FUBÁ 

 

Ingredientes 

3 ovos 

2 xícaras (chá) de açúcar 

2 xícaras (chá) de fubá 

3 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo 

1/2 copo (americano) de óleo 

1 copo de leite 

1 colher (sopa) de fermento em pó. 

Modo de preparo 

Bata todos os ingredientes no liquidificador. 

Coloque em uma forma untada e enfarinhada. 

Leve ao forno preaquecido e deixe assar, por cerca de 40 minutos. 
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ÁREA: Matemática 

CONTEÚDOS: eixo grandezas e medidas – Temperatura: quente, morno, frio, gelado 

OBJETIVOS: Estabelecer relações entre objetos, comparando-os de acordo com um padrão, não 

necessariamente convencional, quantificando o mundo que nos rodeia. Acreditar em suas próprias 

estratégias e na sua confiança para lidar com situações matemáticas novas, utilizando seus conhecimentos 

prévios.  

 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Nessa atividade, a criança com a supervisão dos pais ou 

responsáveis deverá ter contato com materiais em diversas temperaturas, para assim diferenciar o quente 

do morno, frio ou gelado.  

Para facilitar a atividade vamos trabalhar com a substância água, agora os pais ou responsáveis deverão 

providenciar quatro potes e colocar dentro deles a água em suas diferentes temperaturas, depois convidar a criança 

para colocar as mãos dentro de cada pote que através da atividade sensorial possa sentir e estabelecer as diferenças 

entre quente, morno, frio ou gelado.  

 

Para registrar esse momento de aprendizagem e diversão, entregue a criança uma folha e qualquer 

riscador que tiver em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa reproduzir no 

papel o que aprendeu. 

 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI/EMEII JARDIM IVONE 

 
   

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

B LUCIANE 07/06/2021 a 11/06/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

 

ÁREA: Ciências da Natureza 

 

CONTEÚDOS:  Eixo Ambiente – Os estados físicos da matéria  

 

OBJETIVOS:  Conhecer os principais constituintes e fenômenos da natureza constitutivos dos 

ecossistemas e as transformações que decorrem de suas interações e da intervenção do ser humano. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  Para desenvolver o eixo ambiente e apresentar os conceitos 

dos estados físicos da matéria vamos utilizar a substância  água,  os pais ou responsáveis deverão separar 

algumas pedras de gelo para representar o estado sólido, um copo com água para o estado líquido e 

colocar a água para ferver e apresentar a água no estado gasoso. É muito importante que os pais ou 

responsáveis tomem todos os cuidados necessários para garantir a segurança da criança enquanto 

apresentam os estados físicos da matéria. Observe a curiosidade da criança e tente responder aos seus 

questionamentos, assim elas despertarão o interesse pela ciência.  

 

 

 
 
 

Para registrar esse momento de aprendizagem e diálogo entregue a criança uma folha e qualquer riscador 

que tiver em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa reproduzir no papel o que 

acabou de aprender sobre os estados físicos da água. 

 
  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI/EMEII JARDIM IVONE 

 
   

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

B LUCIANE 07/06/2021 a 11/06/2021 
   

NOME DO ALUNO:  
    

 

ÁREA: Música 

 

CONTEÚDOS:  Gênero musical:  Música popular brasileira, explorando a cultura regional da festa junina;   
 

OBJETIVOS:  Apreciação musical e contextualização: Conhecer, apreciar e contextualizar os diversos gêneros e 

contextos musicais, concebendo a música como produto histórico cultural. Desenvolvimento da linguagem oral e 

identidade.   

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:   Nossa atividade da semana tem como eixo principal a apreciação 

musical e contextualização, explorando a cultura da festa junina. Selecionamos algumas atividades de 

apresentação para que as crianças conheçam os sons da festa junina, a lenda da fogueira de São João, possa cantar 

e dançar as músicas Pula fogueira, capelinha de melão, pai Francisco e cai cai balão, entre outras que a família 

achar interessante resgatar e ensinar, criando um clima de festa e alegria com a participação de toda família.  

Aproveitar esses momentos e ensinar fatos históricos e elementos culturais facilita e enriquece o desenvolvimento 

infantil, dá um sentido para o convívio e a troca de experiências e com o envolvimento de todos, ela criará 

memórias que efetivarão o que foi construído e aprendido. 

 

Para registrar esse momento de aprendizagem e diversão, entregue a criança uma folha e qualquer riscador que 

tiver em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa reproduzir no papel o que entendeu da 

lenda da fogueira de São João. 

 

A lenda da fogueira de São João                           

 

Reza a lenda que Santa Isabel era muito amiga de Nossa Senhora e, por isso, costumavam visitar-se. Uma tarde, 

Santa Isabel foi à casa de Nossa Senhora e contou-lhe que em breve nasceria seu filho, que se chamaria João 

Batista. 

 Nossa Senhora então perguntou: 

 - Como poderei saber do nascimento dessa criança? 

 - Vou acender uma fogueira bem grande. 

Santa Isabel cumpriu a promessa. Certo dia Nossa Senhora viu ao longe uma fumaceira e depois umas chamas 

bem vermelhas. Foi à casa de Isabel e encontrou o menino João Batista, isso se deu no dia 24 de junho. 

 

Pula a Fogueira 
 

Forró Mastruz com Leite 

Pula a fogueira, iaiá 

Pula a fogueira, iôiô 

Cuidado para não se queimar 

Olha que a fogueira já queimou o meu amor... 

 



 

 

Capelinha de melão 
 

Capelinha de Melão é de São João 

É de Cravo é de Rosa é de Manjericão 

São João está dormindo 

Não me ouve não! 

Acordai, acordai, acordai, João! 

 

Pai Francisco 
 

Pai Francisco entrou na roda 

Tocando seu violão 

Vem de lá seu delegado 

E Pai Francisco foi pra prisão 

 

Pai Francisco entrou na roda 

Tocando seu violão 

Vem de lá seu delegado 

E Pai Francisco foi pra prisão 

 

Como ele vem 

Todo requebrado 

Parece um boneco desengonçado 

 

Como ele vem 

Todo requebrado 

Parece um boneco desengonçado 

 

 

Cai, Cai, Balão 
 

Cai, cai, balão! Cai, cai, balão! 

Aqui na minha mão 

Não cai, não! Não cai, não! Não cai, não! 

Cai na rua do sabão 

 

Se possível entre no site proposto e cante e dance com a criança as cantigas de roda 

Pula a fogueira - Festa de São João - Músicas Juninas - Cantigas de roda 

https://youtu.be/X5xb05a3nzU 

 

 
 

https://youtu.be/X5xb05a3nzU

