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

Data: 16/06/2020 (terça-feira)

Título da Atividade 02: Trajes juninos
Objetivos de Desenvolvimento:
● Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar
dificuldades e desafios (EI02EO02);
● Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos
(EI02EO03);
● Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando
cenários, personagens e principais acontecimentos (EI02EF04).
Resumo:
Para que todos entrem no clima de festa, é importante que todos estejam caracterizados
com trajes típicos. Camisa xadrez, calça jeans, vestido estampado, meia calça e muitos
outros que podemos criar. Vamos lá?

Materiais:
- Roupas típicas de festa junina;
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- Acessórios juninos;
- Tecidos para improvisar a roupa;
- Música junina.

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 ao ver os trajes e os acessórios juninos apresentados pelo adulto?
Demonstra interesse em utilizar os trajes e os acessórios? Faz tentativa de comunicação
por gestos ou pequenas palavras?

O que fazer durante?
1 – Separe as roupas, os acessórios juninos e alguns tecidos para iniciar a atividade;
2 – Convide a criança para brincar com trajes juninos escolhidos pela família;
3 – Fale para a criança que essas roupas e acessórios fazem parte da festividade junina;
4 – Caracterize a criança e se os familiares presentes estiverem à vontade, entrem na
dança também;
5 – Para alegrar esse momento, escolha uma música junina que a família tenha
preferência;
6 – Avise quando estiver se aproximando o fim do tempo da atividade. Proponha que
organizem os trajes e acessórios utilizados;
7 – Durante a organização você pode conversar com a criança sobre a experiência que
tiveram.
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Links importantes:
Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em:
https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas.
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

