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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 

 

 

   

INFANTIL  
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

INFANTIL IV A 
MANHÃ 

LAIANDRA 7 á 11 DE JUNHO 

   
NOME DO ALUNO:  

 

Olá querido aluno e familiares estamos iniciando mais uma semana de atividades, quero agradecer 

aos familiares que estão se esforçando e entregando as atividades nos dias combinados, parabéns 

pelo comprometimento e empenho nesta fase tão difícil para todos. Nesta semana falaremos um 

pouquinho sobre a manifestação cultural que acontecem no mês de junho, conhecida como festa 

Junina. 

 

ENCONTRE UM LUGAR TRANQUILO E SEM DISTRAÇÕES PARA REALIZAR AS 

ATIVIDADES. 

DEFINA UM HORÁRIO PARA AS ATIVIDADES. 

SEPARE OS MATERIAIS NECESSÁRIOS ANTERIORMENTE. 

 ORIENTEM AS ATIVIDADES, MAS DEIXEM QUE A CRIANÇA FAÇA O REGISTRO. 

E LEMBRE-SE: NÃO HÁ CERTO OU ERRADO HÁ O JEITO DE CADA CRIANÇA. 

SE A CRIANÇA TIVER ALGUMA DIFICULDADE, ANOTE AO LADO DA ATIVIDADE. 

FAÇA TODAS AS ATIVIDADES COM ATENÇAÕ E CAPRICHO. 

 ENTRE EM CONTATO COM A PROFESSORA CASO TENHA ALGUMA DÚVIDA 

AGORA MÃOS A OBRA! 
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ATIVIDADES 1:UM POUCO DA HISTÓRIA 

CIÊNCIAS DA SOCIEDADE: EIXO- PRÁTICAS CULTURAIS. 

 

Você já ouviu falar em festa junina? Sabe de onde ela vem? Vamos conhecer um pouco da história? 

A festa junina é uma tradicional festividade popular que acontece durante o mês de junho. Oriunda 

da festa da colheita celebrada por volta do século X na Europa, a festa da colheita era celebrada 

em comemoração ao início da colheita, cada país celebrava e agradecia aos seus deuses com uma 

festa animada e com comidas típicas da região. A Igreja Católica, cujo Deus não era homenageado, 

considerava essas festas como meros rituais pagãos. Mas, como não conseguiu acabar com elas, 

resolveu adaptá-las ao universo cristão. “Já no século 13, três santos passaram a ser 

homenageados no mês de junho: Santo Antônio (dia 13), São João Batista (dia 24) e São 

Pedro (dia 29)”, explica a antropóloga Lúcia Rangel. 

Adaptado de: https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/o-arraia-dos-deuses-a-curiosa-origem-das-
festas-juninas.phtml 

Essa comemoração hoje é comum em todas as regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, e 
foi trazida para o Brasil por influência dos portugueses no século XVI. Quando introduzida no 
Brasil, a festa era conhecida como festa joanina, em referência a São João, mas, ao longo dos 
anos, teve o nome alterado para festa junina, em referência ao mês no qual ocorre, junho. 

Durante as festas juninas no Brasil, são realizadas danças típicas, como as quadrilhas. Também 

há produção de inúmeras comidas à base de milho e amendoim, como canjica, pamonha, pé de 

moleque, além de bebidas como o quentão. Outra característica muito comum é a de se vestir de 

caipira de maneira caricata. 

 Adaptado de: https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm 

Assista o vídeo a seguir:  

 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=X1L3gEPn-aQ 

Agora que você já sabe um pouco mais da festa Junina que tal organizar uma festa aí em sua 

casa com sua família.  

Vocês podem se fantasiar, escolher uma música bem legal e dançar em família, além de fazer 

pratos típicos. Seguem sugestões de música e receita para vocês se divertirem em família! 

Não esqueçam de tirar fotos e vídeos e enviar para a professora!  

 

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. 
 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/acervo/santo-antonio-brasil-casamenteiro-435752.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/365-dias-que-mudaram-o-mundo/sao-joao-batista-435238.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/acervo/sao-pedro-sao-paulo-435239.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/acervo/sao-pedro-sao-paulo-435239.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/o-arraia-dos-deuses-a-curiosa-origem-das-festas-juninas.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/o-arraia-dos-deuses-a-curiosa-origem-das-festas-juninas.phtml
https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm
https://www.youtube.com/watch?v=X1L3gEPn-aQ
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ATIVIDADE 2: 

CULTURA CORPORAL: EIXO: BRINCADEIRAS DE DESTREZAS E DESAFIOS CORPORAIS 

 

 

 

Agora vamos dançar!  

Ouça a música sugerida  com a família e dançem juntos obedecendo os comandos da música e 

criando passos, e não se esqueçam de se divertir muito!  

A Casa do Zé  (Bia Bedran) 
 
 A Casa do Zé 

Pra entrar na casa do Zé 

Tem que bater o pé 

Pra entrar na casa do Zé 

Tem que bater o pé 

Lê lê a, agora já posso entrar 

Lê lê a, agora já posso entrar 

Mas você tem que bater palmas também 
Mas você tem que bater palmas também 
Bater palma, bater o pé, para entrar na casa 
do Zé 
Bater palma, bater o pé, para entrar na casa 
do Zé 
Lê lê a, agora já posso entrar 
Lê lê a, agora já posso entrar 

 
Mas você tem que dá um pulinho também 
Mas você tem que dá um pulinho também 
Dá um pulinho... 
Bater palma, bater o pé, para entrar na casa 
do Zé 
Bater palma, bater o pé, para entrar na casa 
do Zé 
Lê lê a, agora já posso entrar 
Lê lê a, agora já posso entrar 

Mas você tem que dá uma rodada também 
Mas você tem que dá uma rodada também 

Dá uma rodada... dá um pulinho... 
Bater palma, bater o pé, para entrar na casa 
do Zé 
Bater palma, bater o pé, para entrar na casa 
do Zé 
Lê lê a, agora já posso entrar 
Lê lê a, agora já posso entrar 

Mas você tem que dá uma rebolada também 
Mas você tem que dá uma rebolada também 
Dá uma rebolada... dá uma rodada... dá um 
pulinho... 
Bater palma, bater o pé, para entrar na casa 
do Zé 
Bater palma, bater o pé, para entrar na casa 
do Zé 
Lê lê a, agora já posso entrar 
Lê lê a, agora já posso entrar 

Mas você tem que abraçar o colega também 
Mas você tem que abraçar o colega também 
Abraçar o colega... dá uma rebolada... dá 
uma rodada... dá um pulinho... 
Bater palma, bater o pé, para entrar na casa 
do Zé 
Bater palma, bater o pé, para entrar na casa 
do Zé 
Lê lê a, agora já posso entrar 
Lê lê a, agora já posso entrar 

Oh! Seu Zé, primeiro vou me organizar. 

Música disponível em: https://youtu.be/QD-jCxRBPuM 

Filme este momento de diversão e poste no facebbok da escola! 

 

 

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 destrezas corporal. 

https://www.letras.mus.br/bia-bedran/
https://youtu.be/QD-jCxRBPuM
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ATIVIDADE 3: RECEITA 

MATEMÁTICA: EIXO- NÚMEROS 

 

 

 

 

Agora vamos fazer uma receita de festa junina você deve amar: Pipoca. 

Primeiro circule na receita abaixo todos os números que você encontrar.  

Durante a mostre para a criança a quantidade de cada ingrediente e realize a contagem junto com 

ela quando possível. Bom apetite! 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 Fonte: imagens retirada da internet. 

 

 

 

CONTEÚDO: Leitura e escrita de números em diferentes situações. 

OBJETIVO: Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de números, explorando-

os em diferentes contextos. 

 

Pipoca simples: 
 

Ingredientes: 
½ copo de milho de pipoca 
3 colheres (sopa) de óleo 

Sal 
Modo de fazer: 

Em uma panela coloque o óleo e a pipoca e tampe. 
Leve ao fogo e espere estourar todos os grãos de milho de pipoca. 

Coloque em uma bacia e coloque uma pitada de sal para dar 
gosto. 
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AGORA DESENHE NO SACO A QUANTIDADE DE PIPOCA QUE SE PEDE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 4: 

Língua portuguesa- Eixos: Leitura e escrita 

CONTEÚDOS: Nome próprio, ideia de representação 
OBJETIVOS: Reconhecer as letras do seu nome; desenvolver a ideia de representação da 
escrita, utilizando códigos linguísticos.  

 

Faça a leitura do alfabeto no saco de pipocas junto com o aluno, não esqueça de apontar e 

nomear cada letra. 

Depois escreva o primeiro nome da criança na linha abaixo do saco de pipocas e mostre para o 

aluno o nome dele e oriente a procurar uma letra de cada vez para realizar a pintura das letras, 

repita o nome das letras para o aluno, ao final da atividade peça para que ele copie seu nome na 

última linha da folha. 

0 

5 

2 3 

6 9 
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______________________________________________________________ 

*ESCREVA O NOME DA CRIANÇA* 

 

AGORA COPIE SEU NOME NA LINHA ABAIXO:  

 

 

____________________________________________________________________________ 

Parabéns nos reencontramos na próxima semana! 


