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ÁREA: CIÊNCIAS DA SOCIEDADE

CONTEÚDO: DIFERENÇAS INDIVIDUAIS, ÉTNICAS E CULTURAIS

OBJETIVOS: Ampliar o vocabulário
Valorizar a tradição das Festas Juninas
Desenvolver linguagem oral
Valorizar o homem do campo e suas atividades

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: FESTAS JUNINAS

A festa junina é uma tradicional festividade popular no Brasil que acontece todo mês de junho e
foi trazida para nosso país pelos portugueses durante a colonização. ... Inicialmente, a
festa possuía uma conotação estritamente religiosa e era realizada em homenagem a santos
como São João, Santo Antônio e São Pedro.

As principais características das Festas Juninas são: a decoração feita com
bandeirolas e balões, a fogueira e os fogos de artifício são itens que caracterizam o
ambiente da festa junina. Existem ainda algumas brincadeiras e práticas às quais
os convidados são submetidos: pau-de-sebo, lavagem dos santos, correio elegante,
casamento caipira e outros.

VAMOS CONHECER UM POUCO MAIS SOBRE AS FESTAS JUNINAS LENDO A HISTÓRINHA DO
CHICO BENTO.















ÁREA: MOVIMENTO

EIXO: BRINCADEIRA DE DESTREZAS E DESAFIOS CORPORAIS

OBJETIVOS: Ampliar as possibilidades de domínio consciente e voluntário das ações
corporais de natureza lúdica, artística e de destreza por meio da apropriação de
atividades da cultura corporal.

CONTEÚDO: Brincadeiras Juninas

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: BRINCADEIRAS JUNINAS

O responsável vai organizar as brincadeiras e brincar junto com a criança.

BOLA AO ALVO: Formar uma torre usando caixas de leite, caixas de sapato, latas de leite em pó, peças de
binquedos, potes de margarina e vai usar uma bola de borracha, ou de meia , ou papel amassado para
derrubar a torre.

A criança vai registrar quantas peças ela vai derrubar em cada rodada usando tampinhas,
palitos ou bolinhas de papel. (realizar no máximo 5 rodadas), ao final da brincadeira o
responsável vai ajudar a criança a contar as pecinhas e descobrir quantos pontos ela fez.

JOGO DA ARGOLA

O responsável vai separar algumas garrafas pet e construir junto com a crianças argolas
com jornal velho ou pedaços de mangueira velha e brincar juntoS de laçar as garrafas. A
criança vai separar um objeto para cada garrafa laçada e ao final contar as peças para saber
quantos pontos fez.



ÁREA: MÚSICA EIXO:APRECIAÇÃOMUSICAL E CONTEXTUALIZAÇÃO

OBJETIVO: Conhecer, apreciar e contextualizar os diversos gêneros musicais,
concebendo a música como produto histórico-cultural.

CONTEÚDO: Música Infantil Junina

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: MÚSICA

Vamos reforçar o aprendizado cantando as canções abaixo:

Construir um chocalho com garrafa pet pequena e pedrinhas para acompanhar a
música.

PULA FOGUEIRA

PULA FOGUEIRA, IÁ, IÁ

PULA FOGUEIRA, IO, IO

CUIDADO PARA NÃO SE QUEIMAR

OLHA QUE A FOGUEIRA

JÁ QUEIMOU OMEU AMOR...



ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA EIXO: ESCRITA

CONTEÚDO: Função social da escrita nos diferentes gêneros do discurso

OBJETIVO: Desenvolver a ideia de representação da escrita, utilizando códigos linguísticos.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:

OBSERVE A LETRA DAMÚSICA, E CIRCULE A PALAVRA BALÃO.

CAI, CAI, BALÃO

CAI, CAI, BALÃO

AQUI NA MINHA MÃO

NÃO CAI NÃO

NÃO CAI NÃO

CAI NA RUA DO SABÃO
Observe o nome das figuras abaixo e escreva a letra inicial de cada uma.

SABÃO ________ BALÃO _______

MÃO _______ RUA ______




