
 

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 – 12ª semana 
Turma: Pré 2B                 Turno: Tarde 
 
Festa Junina!!! 

 

Atividade 1 

 

Hora do conto: “https://krposts.com/level/aula-1-festa-junina-proposta-de-

trabalho/qNR6pdalzqdo2oc 

 

A professora irá contar a História “o que é Festa Junina?” 

Depois de saber o que é a festa Junina vamos começar a construir uma em 

nossa casa? 

Vamos fazer um varal com bandeirinhas com 10 bandeirinhas. 

Precisaremos de uma caixa de sapato. 

A professora  Vai  ensinar no whatssap 

 

 

 

 

 

 

https://krposts.com/level/aula-1-festa-junina-proposta-de-trabalho/qNR6pdalzqdo2oc
https://krposts.com/level/aula-1-festa-junina-proposta-de-trabalho/qNR6pdalzqdo2oc


 

Atividade 2    

Vamos Cantar:  https://www.youtube.com/watch?v=mJmlp8E_BxY 

 
Música: Pula Fogueira iaiá 
Pula a fogueira, iaiá 
Pula a fogueira, ioiô 
Cuidado para não se queimar 
Olha que a fogueira já queimou o meu amor 
 
Pula a fogueira, iaiá 
Pula a fogueira, ioiô 
Cuidado para não se queimar 
Olha que a fogueira já queimou o meu amor 

 

Agora vamos fazer uma fogueira com as mãos? Olha que legal!!! 

 

 

 

 

Atividade 3   

Dia de São João!!! 

 

 Vamos assistir o vídeo 

  

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

 

Assistir o vídeo com a Família!!! 

Depois de assistir vamos Fazer um desenho bem colorido como aparece no vídeo!! 

Veja: 

https://www.youtube.com/watch?v=mJmlp8E_BxY
https://www.youtube.com/watch?v=frWddRkyZBA


 

 

Atividade 4:  

Vamos Brincar!! 

 

Corrida do ovo na colher: Marcar um local de partida e outro de chegada e cada 

corredor deve segurar com uma das mãos (ou a boca) uma colher com um ovo cozido em 

cima, devem cruzar a chegar a sem derrubar o ovo, pode-se substituir o ovo cozido por 

batata ou limão. 

 

 

 

 

Atividade 5:  

 Toda Festa Junina tem comilança!!! 

 

Vamos fazer esta receita 

 

PIPOCA DOCE                             

INGREDIENTES                                      

• 5 colheres (sopa) de óleo 

• 5 colheres (sopa) de milho para pipoca 

https://blog.tudogostoso.com.br/cardapios/receitas-faceis/como-cozinhar-milho-veja/


• 5 colheres (sopa) de açúcar 

• 3 colheres (sopa) de água 

• 1 colher (sopa) de chocolate em pó 

MODO DE PREPARO 

1. Em uma panela, adicione todos os ingredientes e misture delicadamente. 

2. Desligue o fogo quando o intervalo de tempo entre os estouros da pipoca diminuir. 

3. Está pronta para comer. 

 

 

Depois de fazer a pipoca vamos escrever nosso nome em uma folha e colar milho de 

pipoca vai ficar lindo!! 

 

 

Veja: 

 

:  

 

BOA SEMANA!! 

UM BEIJO!! 

PROF. TAMARA 

 

https://blog.tudogostoso.com.br/cardapios/10-receitas-com-chocolate-em-po-confira/
https://blog.tudogostoso.com.br/noticias/por-que-nem-todo-milho-vira-pipoca/

