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Em tempos de aulas remotas a interação dos pais ou responsáveis na realização das atividades é de extrema 

importância para garantir o desenvolvimento educacional da criança, a educação infantil constitui um período de 

experiências lúdicas, de percepções imediatas e questionamentos. A observação, a exploração, a experimentação e 

a comunicação direta com os que a rodeiam, permite às crianças construir conhecimentos práticos, gerais sobre seu 

entorno. 

 

ÁREA: Ciências da Sociedade. 

 

CONTEÚDOS: Práticas culturais: manifestações culturais de 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 DA ATIVIDADE: Para essa semana vamos explorar a manifestação cultural do mês de 

junho, a festa junina. No Brasil, as festas juninas foram introduzidas pelos portugueses no período colonial. Com o 

passar do tempo a comemoração sofreu influências das culturas africanas e indígenas e, por isso, ela possui 

características peculiares em cada parte do nosso país.  Os principais símbolos das festas juninas são danças típicas, 

as comidas, os balões, a fogueira, as brincadeiras e as roupas.  

O milho é um alimento muito importante nessas comemorações e com ele temos diversas comidas com esse 

ingrediente como o bolo de milho, cuscuz, pamonha e o curau, mas também temos outros pratos como a pipoca, 

paçoca, pé de moleque, canjica, cachorro-quente, arroz-doce, pinhão e tapioca. Já as bebidas mais tradicionais são 

o vinho quente e o quentão. Todos esses alimentos ajudam a compor o ambiente da festa, chamado de arraial. Ali é 

onde ficam as barraquinhas de comidas e bebidas típicas decoradas com bandeirolas juninas. 

Outra grande atração da festa junina são as danças típicas da festa, onde os casais usam vestimentas tipicamente 

caipira.  

Para envolver as crianças nesse clima de festa junina nossa proposta é realizar uma brincadeira, mas antes precisamos 

entrar no clima e para isso ajude a criança a se vestir de caipira. 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

Para finalizar essa atividade ofereça a criança uma folha e qualquer riscador que tiver em casa (lápis, carvão, giz 

de lousa, giz de cera etc.) para que possa criar um registro (desenho) do que ela entendeu sobre a festa junina. 

Como contribuição e intervenção, o adulto poderá explorar a imaginação da criança com perguntas como: Você 

gostou da brincadeira? O que tem na festa junina?  Pergunte o que ela vai desenhar? Qual é a cor que utilizará para 

o registro? Traga referências, assim ajudará a criança a fazer assimilação entre as cores, deixando a atividade mais 

prazerosa. 
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ÁREA: 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 DA ATIVIDADE: Dando continuidade as festividades juninas nossa proposta é realizar 

uma brincadeira onde a criança possa vencer seus desafios corporais. Organize o espaço de casa para garantir a 

segurança da criança e coloque uma música para a criança se divertir, como sugestão a canção “Pula a fogueira” 

composta por João Bastos Filho e Getúlio Marinho na década de 1930.  

 

 
 

Para registrar esse momento de entretenimento após a brincadeira de explorar vários movimentos 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 mais gostou de fazer e assim desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.  
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ÁREA: Arte literária  

 

CONTEÚDOS:   Interpretação dos textos em rodas de conversa. 

 

OBJETIVOS:   Oferecer desafios compreensivos e interpretativos à criança pautados na lógica do movimento do 

real.  

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:    Para essa atividade os pais ou responsáveis devem ler o texto proposto 

e depois iniciar uma conversa com a criança para avaliar se ouviu o texto e se consegue expressar oralmente alguma 

compreensão e ou interpretação, se relata fatos em sequência e consegue opinar sobre os mesmos, esse momento é 

para expor seu entendimento sobre a história que acabou de ouvir. 

 

 
 

Para registrar esse momento de entretenimento após a conversa 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 a história que 

acabou de ouvir.    
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ÁREA: Artes visuais 

 

CONTEÚDOS:  Materialidade: matérias: massa industrializada ou artesanal 

 

OBJETIVOS:  Explorar, experimentar, confeccionar e se apropriar de deferentes materiais, tradicionais ou 

alternativos, no fazer plástico-visual em propostas artísticas.  

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para a atividade de artes visuais os pais ou responsáveis devem 

organizar os materiais necessários para a confecção da massa, supervisionar e auxiliar a criança no preparo. Com a 

massa pronta chegou a hora de explorar e brincar com ela.  

Brincadeira boa é aquela que já começa animada nos “preparativos”. Toda criança adora brincar de massa de 

modelar, imagina se elas mesmas fizerem a massinha? Tenho certeza de que a brincadeira ficará ainda mais 

divertida. 

 

 

Receita da massinha de modelar caseira  

Material: 4 xícaras de farinha de trigo; 1 xícara de sal; 1 e ½ xícara de água e 1 colher de chá de óleo. 

Modo de fazer: Numa tigela grande, misturar todos os ingredientes e amassar bem até ficar boa para modelar. 

Guardar em saco plástico ou vidro bem tampado. Para dar cor compre corante para alimento e pingue algumas gotas.  

 

 

 
 

 

Questione o que ela entendeu sobre preservar o meio ambiente e depois ofereça uma folha e qualquer riscador que 

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

de observar.  

 

 

 

 


