
Es               Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos        

12ª semana 

Turma:  Berçário 1   Turno: Tarde 

Professora : Vânia Knuth Fenzke 

 

 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 

Contação de história: Arraia na Floresta vem cá. (Vídeo da prof) 

Vamos fazer uma fogueira com galhos finos e folhas secas. 

Colar em uma folha de oficio formando uma fogueira, deixar secar e depois pode pintar com 

tempera vermelha, amarela. 

Obs: se quiser pode usar palitos de picolé, fósforos ou tirinhas de papelão cortadas como 

palitos para representar a madeira da fogueira. 

 

 

 



 

 

ATIVIDADE 2 

VAMOS FAZER UMA FOGUEIRA! 

Vamos precisar de rolinho de papel higiênico e papel colorido. 

Colar ou amarrar os rolinhos e depois encaixar papel dentro 

 

Agora vamos ouvir  a música Pula fogueira e dançar. 

Pegar a criança pela mão e fazer que passe por cima da fogueira sem pisar, não precisa pular 

se não conseguir 

https://www.youtube.com/watch?v=9yvuTmUfhn8 

 

2º momento. 

Na Festa junina tem muitas brincadeiras uma delas é a PESCARIA. 

Vamos precisar de uma bacia grande com água, tampinhas de garrafa e um coador pequeno. 

Agora é só se divertir.... 

https://www.youtube.com/watch?v=9yvuTmUfhn8


 

 

ATIVIDADE 3 

Mamãe vamos preparar um prato típico de festa junina, sugestão um bolo de milho para nossa 

festa e não se esqueça a criança tem que participar do preparo.  

M 

M 

 

Mamães vocês podem preparar o prato que quiserem. 

Ingredientes: 

1 lata de milho verde sem a água 

1 xicara de açúcar 

3 ovos 

½ xicara de leite 

½ xicara de azeite  

1 xicara de farinha de milho média 

1 colher de sopa de fermento de bolo 

Bater todos os ingredientes no liquidificador, o fermento colocar por último. Se quiser pode 

colocar coco ralado. 

Colocar em uma forma untada e levar para assar 30 a 40 minutos. 



2º momento: 

Hoje dia São João vamos cantar e dançar: Video da professora. 

Mamãe caracterizar a criança para que possamos fazer uma festa a distância de São João. 

Ex: menino colocar um chapéu, uma casa xadrez, pintar um bigode.... 

Menina colocar uma camisa xadrez, vestido, uma tiara ou chapéu... 

Usem o que tiver disponível. 

Vamos dançar a música cai cai balão.... 

Encher um balão colocar umas fitas amarradas para ficar mais bonito. 

https://www.youtube.com/watch?v=bpvbBzmQK9E 

 

 

 

Atividade 4 

Em uma festa junina não pode faltar a pipoca. 

Vamos cantar e dançar a música. 

Pula pipoquinha..... 

https://www.youtube.com/watch?v=MgG13r2fVOw 

https://www.youtube.com/watch?v=bpvbBzmQK9E
https://www.youtube.com/watch?v=MgG13r2fVOw


 

Vamos degustar umas pipoquinhas, hum delicia. 

Mostrar para a criança o grão antes de estourar e depois de pronta. 

2º momento. 

Vamos fazer colagem com grãos de pipoca. 

Mamãe desenhar em uma folha uma espiga e colar grãos de pipoca. 

 

 

Atividade 5 

Vamos brincar de boliche sonoro!!! 

Vamos precisar de três garrafas pet médias( 500ml) ou a que você tiver 

disponível. 

Dentro de cada garrafa colocar um material diferente (pedrinhas, areia, água,). 

Uma bola. 

Cada vez que derrubar uma garrafa sacudir para ouvir o som. 



 

 

Ótima semana a todos!!!! 


