
Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos 

Turma: Berçário e Berçário 1   Turno:Tarde 

Professora : Vânia Knuth Fenzke- 13ª semana 

 

As atividades sugeridas abaixo devem ser realizadas com seus filhos 

conforme disponibilidade de materiais em casa, onde também podem ser 

substituídos por outros, os quais sejam mais acessíveis as famílias. Famílias 

peço que registrem o momento de realização das atividades e compartilhem 

no grupo da turma. 

Este momento de interação com a professora, colegas e atividades é muito 

importante neste momento de distanciamento para que possamos manter 

o vínculo afetivo. 

 

 

 

 

 

 



 

ATIVIDADE 1 

Vamos cantar a música do caranguejo em ritmo  de 

Festa Junina. 

Vocês já conhecem, mas vamos relembrar.... 

 

 

Agora mamãe vamos colocar uma música e dançar pé 

com pé com seu filho(a) 

  

 

 

ATIVIDADE 2 

Contação de história:Espantalho Mingau vai a Festa 

Junina.(vídeo da prof) 



 

 

Agora depois de ouvirmos a história vamos plantar um 

milho. 

Vamos precisar de um pote ou pet, terra, grãos de milho 

pode ser pipoca e água. 

Deixar a criança participar deste momento colocando a 

terra, as sementes, cobrir com terra e regar com um pouco 

de água. 

Se quiserem podem decorar o pote para ficar mais 

atraente como a foto. 

Depois é só acompanhar dia a dia o crescimento do milho. 

 



 

 

 

Atividade 3 

Vamos fazer uma experiência com grãos de milho, pode 

ser o de pipoca. 

Vamos precisar de um recipiente transparente. 

Meio copo de água 

Meio copo de vinagre 

1 colher de sopa de bicarbonato 

Grãos de milho/pipoca 

Colocar a água, o vinagre e o milho no recipiente por último o 

bicarbonato mexa e deixe parado e observe o milho dançar 

 



 

 

 

 

Atividade 4 

Nas festas Juninas tem muitas cores... 

 

Vamos cantar e dançar a música  

 



Agora que já nos divertimos dançando vamos fazer um 

trabalho artístico. 

Vamos precisar de uma esponja ou papelão. 

Cortar em formato de bandeirinha, depois pode colar no fundo 

de uma caixinha ou algo que fique fácil de a criança pegar para 

carimbar. 

Tinta colorida. 

Folha para carimbar as bandeirinhas. 

Agora é só diversão!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade 5 

Vamos brincar.... 

  

Cozinhe o ovo para 

não quebrar. 

Podem usar uma colher grande para ser mais fácil para 

criança. 

Mamãe e papai vamos brincar junto, então precisa de um ovo 

para cada um. 

Se não quiserem usar o ovo podem usar uma bolinha para cada 

um pode ser até de meia. 

O objetivo é a criança exercitar a atenção, o equilíbrio e o 

principal brincar e ser feliz 

 

 

 

  


