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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 
 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (tarde) 21/06/2021 a 25/06/2021 
 

 

TEMA: FESTA JUNINA - FOLCLORE BRASILEIRO. 

Olá queridos familiares essa semana vamos conhecer um pouco sobre a cultura do nosso país. No 

Brasil as festas comemoradas no mês de junho são chamadas de festas juninas. Por meio dessas 

comemorações do homem do campo, podemos resgatar parte da nossa história, do folclore brasileiro.  

   Aproveitamos para deixar aqui alguns lembretes importantes:            

   

✓ Coloquem sempre o NOME da criança nas folhas de atividades. (se possível, em letra 

maiúscula). 

✓ Vocês também poderão registrar esse momento compartilhando as fotos no Facebook da 

escola (grupo privado de pais – Infantil III); 

✓ Caso a família precise das impressões e materiais para a realização das atividades, é possível 

ligar na escola (3236-4071) e agendar previamente a retirada desses materiais. 

 

    DICAS DA SEMANA:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproveitem esse tempinho em família para aprender e brincar! Bom divertimento!       
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 
 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (Tarde) 21/06/2021 a 25/06/2021 

 
 

ÁREAS: Ciências Sociais/ Naturais   Eixo:  Trabalho e Relações de Produção/ Seres Vivos  

OBJETIVOS: Conhecer o modo de produção e organização da vida social e as práticas culturais de sua 

época e de outras 

CONTEÚDOS: Trabalho  -  Plantas. 

 
 

  

ATIVIDADE 1: FOLCLORE BRASILEIRO – FESTA JUNINA/CAIPIRA. 

Vamos conhecer um pouco da importância dessas comemorações? Separamos uma leitura muito 

importante para os adultos que acompanham os estudos dos alunos. 

Nota importante para os adultos: 

    O mês de junho é marcado por comemorações populares que acontecem em todo o Brasil. 

Esses festejos juninos enfatizam diferentes culturas, mostrando a diversidade do país, além de 

rememorarem trajetórias históricas e sociais de cada região brasileira. 

     Nessa perspectiva, mais do que fazer parte do calendário escolar, a realização da festa junina 

na escola é um elemento pedagógico importante para 

a formação dos estudantes. 

     Além disso, diversas características típicas dessa 

festividade, como a presença de costumes, danças, 

comidas e roupas tradicionais, contribuem para a 

desconstrução de certos estereótipos veiculados 

socialmente, ao mesmo tempo que valorizam 

aspectos culturais do campo. 

Em razão do processo massivo de urbanização 

ocorrido no Brasil, é comum que muitas crianças — e 

até mesmo os adultos que fazem parte de suas 

famílias — tenham pouco ou até nenhum contato com pessoas que vivem no campo. 

        Esse distanciamento, associado a estereótipos geralmente veiculados pelas mídias, tendem a 

falsear as características e os comportamentos dos cidadãos que moram nas zonas rurais. 

        A festa junina é um momento valioso para desconstruir essa ideia, de modo a retirar os 

elementos caricatos do personagem caipira. O professor pode usar a preparação e a celebração 

desse festejo para mostrar a realidade do homem do campo. 

       É possível enfatizar a sua importância como produtor de alimentos não só para quem está no 

ambiente rural, mas, principalmente, para aqueles que estão fora dele, e como 

potencial preservador de recursos naturais. 

        Ao explicar o sentido original da festa junina, proveniente das celebrações de agradecimento 

pela colheita feita no meio do ano, o docente tem a chance de trabalhar com os estudantes aspectos 

históricos e culturais que são representados na festividade.  

Fonte: https://escoladainteligencia.com.br/festa-junina-na-escola-qual-a-importancia-e-como-realiza-la 
 

 

http://escoladainteligencia.com.br/festa-junina-resgate-da-cultura-e-das-tradicoes-brasileiras-na-escola/
https://escoladainteligencia.com.br/festa-junina-na-escola-qual-a-importancia-e-como-realiza
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  ATIVIDADE 2: CONHECENDO A IMPORTANCIA DO MILHO PARA A NOSSA 

ALIMENTAÇÃO.  

Um dos alimentos estrela das festas juninas é o MILHO. Vocês sabiam que por meio deste precioso 

alimento é possível fazer uma variação de comidinhas?  

 

 Com o milho podemos preparar: bolo de milho, curau, pamonha, pão de milho, creme de milho, sorvete, 

cuscuz, suco, milho na manteiga e claro, a famosa PIPOCA. Além disso temos outros produtos com a base 

de milho: farinha, cereais matinais, fubá, farelos e óleo. 

Vejam só como esse é um alimento muito importante para nós! 
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ATIVIDADE 3: CULINÁRIA. 

Agora é com vocês. Na atividade de hoje vamos fazer uma culinária com esse alimento especial! 

Reservamos para vocês uma RECEITA DE PIPOCA DOCE - CARAMELIZADA. 

Vamos lá? 

Ingredientes: 

• 1/4 de xícara de milho para pipoca 

• 1/4 de xícara de açúcar 

• 1/4 de xícara de água 

• 1 colher de sobremesa de óleo 

• 1/2 colher de café de corante. 

 

Modo de Preparo: 

1. Misture todos os ingredientes em uma panela comum, alta e com tampa. 

2. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre até começar a estourar. 

3. Quando começar, tampe e mexa o tempo todo até que toda a pipoca doce tenha estourado. 

4. Assim que houver um tempo maior que 2 segundos entre um estouro e outro desligue. 

5. Coloque as pipocas em uma assadeira, e separe com a ajuda de uma colher. 

6. Espere esfriar por alguns minutos para que fiquem crocantes e não grudem umas nas outras. 

Registro:  Tire uma foto realizando essa atividade e enviem pelo Facebook da Escola. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (tarde) 21/06/2021 a 25/06/2021 

     

ATIVIDADE 1:  AS BANDEIRINHAS NAS FESTAS 

JUNINAS. 

Outro elemento que não pode faltar nas comemorações juninas são 

as BANDEIRINHAS! Elas trazem alegria para as festas e podem 

ser confeccionadas facilmente. Além das bandeirolas, a fogueira e 

o balão também são símbolos juninos, entretanto esses elementos 

precisam de cautela. 

 

 

 

ATIVIDADE 2: CONHECENDO O ARTISTA - ALFREDO VOLPI. 

Como vimos, um dos marcos muito importante nas festividades juninas é a presença de bandeirinhas! Hoje 

vamos conhecer um artista que ficou muito famoso por suas bandeirinhas colorias: o nome dele é VOLPI. 

        Alfredo F. Volpi (1896-1988) foi um pintor ítalo-brasileiro considerado um dos mais destacados pintores 

da Segunda Geração da Arte Moderna Brasileira. Suas pinturas são caracterizadas por casarios e bandeirinhas 

coloridas. 

 

     

 

 

ÁREA: ARTES.          Eixo: Percepção e Sentido 

OBJETIVO: Ler, interpretar e atribuir sentido as imagens: obras artísticas e suas próprias criações. 

CONTEÚDO: Leitura de imagens. 
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  Ao longo de sua carreira, Alfredo Volpi passou por várias fases, recebeu influência de pintores 

clássicos e impressionistas, criou sua própria linguagem, evoluindo das representações de cenas da 

natureza para representações dominadas pelas cores e pelo seu estilo próprio representando o 

abstrato e geométrico. 

   Os seus mais importantes registros desse estilo são seus casarios e bandeirinhas coloridas, sua 

marca registrada, sendo chamado de "mestre das bandeirinhas."  

 

 

ATIVIDADE 2: RELEITURA DA OBRA: AS BANDEIRINHAS. 

Agora é com vocês! 

Vamos reproduzir uma releitura da Obra de Volpi:  As Bandeirinhas. Vocês utilizarão para isso: 1 folha de 

papel A3 (retirar na creche), giz de cera ou tinta guache, cola e pedaços de papéis coloridos. O adulto deve 

fazer o formato das bandeirinhas nos papéis coloridos e disponibilizar para as crianças. Deixe a criança fazer 

a pintura da folha com o giz de cera e depois permita que ela faça a colagem das bandeirinhas 

 

       

 

 

 

Registro:  Guarde esta atividade em uma pastinha para trazer para a escola ao término do mês!  
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                                            PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (Tarde) 21/06/2021 a 25/06/2021 

  

ATIVIDADE 1: PESCARIA DOS NÚMEROS. 

Uma brincadeira muito divertida, presente nas festas juninas é a pescaria. Na atividade de hoje vamos 

produzir uma “Pescaria dos Numerais”. Abaixo segue a sequencia de como realizar essa atividade: 

 

Quais materiais vamos utilizar? 

1- Separe pedaços de E.V.A ou papéis coloridos e façam os peixinhos; 

2- Com uma caneta preta escreva o numeral no corpo do peixinho (bem visível para a criança) 

3- Separe um galho, ou uma espátula de cozinha que possa representar a varinha; 

4- Amarre um barbante curto nessa varinha com um pedaço de imã na ponta (é possível 

improvisar com um clipe de metal para ser o gancho); 

5- Nos peixinhos, podem fixar um pedaço do imã ou colocar um clipes de metal ou pedaço de 

arame fino para ser as argolas (segue um modelinho da imagem abaixo) 

6- Providencie uma caixa de sapato, ou outra caixa de papelão, ou até uma caixa de plástico. 

Como brincar? 

Espalhe os peixinhos pela caixa com a boquinha (argola) para cima. Dê a varinha para a criança e 

permita que ela faça a pescaria. Conforme forem pescando os peixinhos vão nomeando os números.  Com 

essa brincadeira, além de desenvolver a coordenação motora, atenção, percepção visual, a criança irá 

aprender sobre as cores e os números! Uma forma divertida de aprender! 

 

    

 

ÁREA: Matemática.   Eixo:  Números. 

OBJETIVO: Reconhecer o sistema de numeração. 

CONTEÚDO: Leitura dos números. 
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Variação da atividade: Vocês podem adpatar para essa brincadeira abaixo. Escrevam com caneta 

permanente, os numerais de 1 a 10 nas tampinhas. Conforme vão peineirando as tampinhas, o adulto que 

está realizando atividade irá “cantando” os números. Porém os numerias nas tampinhas ficarão em formato 

menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro:  Registre esse momento com uma foto e guarde os peixinhos (ou tampinhas) para trazer à 

escola ao término desse mês! 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 
 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (Tarde) 21/06/2021 a 25/06/2021 

    

 

ÁREA:  Cultura Corporal. 

OBJETIVO: Ampliar as possibilidades de domínio consciente e voluntário das ações corporais de 

natureza lúdica, artística e de destreza por meio da apropriação de atividade da cultura corporal: as 

brincadeiras de jogo, de dança e de ginastica, entre outras. 

CONTEÚDO:  brincadeiras de destreza e desafios corporais 

 

ATIVIDADE 1: BRINCADEIRAS JUNINAS! 

Vamos brincar? As brincadeiras nas comemorações juninas são excelentes atividades para diversão e 

muito aprendizado. Abaixo selecionamos algumas das brincadeiras antigas e que estimulam a coordenação 

motora, destreza corporal, raciocínio lógico, concentração e muita alegria! 

Escolham uma das atividades para realizarem em família!!  
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Abaixo, deixamos a sugestão de uma seleção de músicas juninas para animar ainda mais a 

brincadeira e esse tempinho em família!       

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ipez--xoXxg 

 

 

Ótima Semana!  

https://www.youtube.com/watch?v=Ipez--xoXxg

