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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA
Nome da Professora: Graciane
Turma: Berçário II - A

Data: 15/06/2020 (segunda-feira)

Título da Atividade 01: Nossa quadrilha chegou... que alegria!
Objetivos de Desenvolvimento:
● Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos
e opiniões (EI02EF01);
● Demonstrar interesse ao ouvir leitura de poemas e a apresentação de músicas
(EI01EF02);
● Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG04).

Resumo:
A quadrilha é um estilo de dança folclórica muito popular no Brasil que envolve grande
parte da comunidade. Essa dança de teor caipira é típica das festas juninas, que
acontecem no mês de junho. Ela foi criada para comemorar boas colheitas e o
simbolismo dessa festa é de fertilidade do solo.
Desta forma, a atividade de hoje consiste em um diálogo entre família e a criança sobre
o que é esta festividade, o que as pessoas fazem, o que comem, o que bebem, o que
vestem etc.
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Materiais:
- Música de quadrilha disponível no grupo do WhatsApp;
- Foto antiga de alguém da família que tenha participado dessa festividade (opcional).

Tempo Sugerido:
Aproximadamente 20 minutos.

Registro da Atividade:
Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e
enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do
acompanhamento pedagógico.

Observe Atentamente:
Como a criança reage durante a conversa proposta? Demonstra alegria ao ouvir a
música de quadrilha? Faz imitação do adulto e realiza movimentos?

O que fazer durante?
1 – Em um ambiente aconchegante, sentem-se juntamente com a criança para iniciarem
uma conversa sobre a festa junina;
2 – Explique que é uma festa típica no país, que foi criada para comemorar a colheita
dos alimentos e que nela existe uma dança chamada quadrilha;
3 – Fale sobre a alimentação, vestimentas e características da festa;
4 – Em seguida, coloque a música de quadrilha para a criança ouvir e a incentive a se
movimentar no ritmo da música;
5 – Caso a família tenha fotos antigas participando de alguma festa junina, apresente-as
para a criança para complementar esta atividade.

Links importantes:
Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em:
https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas.
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Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil.

Atenção!!!
E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus!

Se puder
fique em
casa

Evite lugares
com muitas
pessoas

Lave bem
as mãos

