
 

Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos. 

Cristal – RS – 2019. Cel. (51) 997854570. 

Av. Darcy Peixoto da Silveira Filho,170. 
Lema: “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando 

For velho, não se desviará dele.”  Pv.22.6 

 

 

 

Professora: Tamara D. Azeredo - 13ª semana 
Turma: Pré 2B                 Turno: Tarde 
 
Festa Junina!!! 

 

Atividade 1 Hora da dança:  O Balão vai subindo 

 

O balão vai subindo 

Vem caindo a garoa 

O céu é tão lindo 

A noite é tão boa 

São João! São João 

Acende a fogueira 

Do meu coração 

 

Atividade confeccionar um balão 

 

 



Atividade 2 

 

Vamos brincar de rima? 

 

A criança fala o nome das figuras e a mãe fala uma palavra que rima. 

 

  
 

  

  

 

 

Atividade 3   Vamos Brincar!!!! 

 

Primeiro vamos confeccionar!! 

Jogo das argolas 

Encher com água garrafas plásticas de refrigerante, e marcar uma linha de arremesso em 

torno de 1,5 metro de distância. O participante deverá receber argolas para as tentativas 

de acerto. Vence quem acertar o gargalo das garrafas com o maiornúmero de argolas. 

Brincar com a família. 

Exemplo: 

 

 

 



 

 

 

Atividade 3   Muitas são as Brincadeiras 

  

Tomba Latas 

 

Devemos colocar várias latas (caixas, copos, rolos de papel) empilhadas, em forma de 

triângulo. O participante tenta derrubar as latas atirando bolas feitas com meias ou bolinha 

de borracha. Vence quem derrubar mais latas. Jogar com a Família. 

 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

 



 Atividade 4:   

Precisamos de uma folha de papel, lápis de cor; 

Desenhar um burro sem rabo. 

Exemplo: 

 

 

 

Rabo do burro 

Realizar com os olhos vendados, colocar o rabo do burro no lugar certo de um cartaz com 

a imagem do animal desenhada ou impressa. O participante deve ser girado algumas 

vezes para perder a referência. Brincar com a família. 

 

  

Atividade 5:    Vamos para a comilança!!! 

 

 



 

Bolo de Farinha de milho 

 

3 ovos 

1 copo 250 ml de leite 

1 e 1/2 copos de açúcar 

1/2 copo de óleo 

2 copos de farinha de milho 

50 g de coco ralado 

1 colher de fermento royal 

 

Modo de preparo 

 

Bater todos os ingredientes no liquidificador. 

Usar uma assadeira redonda, untada. 

Pré-aquecer o forno e assar em forno médio, por cerca de 40 minutos, ou até dourar. 

 

                                                                 

 

                                                                                 BOA SEMANA!! 

                                                                                  UM BEIJO!! 

                                                                                 PROF. TAMARA 

NÃO ESQUEÇAM AS FOTOS NO GRUPO!! 


