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Atividades Pedagógicas em Casa 
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 18/06/2020 

Título da Atividade: Roupas típicas de festa junina.  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

*Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, 

brincadeira e descanso (EI01EO05);  

*Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03);   
*Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras 

(EI01EO04). 

Resumo 

A proposta de hoje é ressaltar o porquê são usados esses trajes, lembrando que estamos 

comemorando uma festa agrícola, e que as pessoas que fazem este trabalho ficam 

expostas ao sol durante boa parte do tempo.    

Com este intuito iremos colocar acessórios juninos na criança para que ela possa se ver 

de forma diferente no espelho e assim valorizaremos ainda mais essas pessoas que se 

esforçam tanto para o bem de todos.    

 

Materiais: 

● Chapéu; 

● Lenços; 

● Camisa xadrez/vestido de chita. 

 

Espaço:  
Um espaço da casa que tenha espelho e boa iluminação, para melhor aproveitamento da 

atividade.   

 

Tempo sugerido:  

20 minutos. 
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Registro de atividades:  
Registre em fotografias e ou vídeos, em seguida, envie para o grupo de WhatsApp de 

comunicação neste período de suspensão de aulas. Este material servirá para a garantia 

do acompanhamento pedagógico.  

 

Observe atentamente:  
Verifique se o espelho em um lugar firme, pois crianças nesta faixa etária costumam ser 

bem curiosas.   

 Observe qual será a reação do bebê no momento em que ela estiver de frente para o 

espelho, caso perceba algum tipo de estranhamento ou nervosismo acalme a criança e 

faça a atividade em outro momento.    

 

O que fazer durante:  
Escolha os acessórios que serão utilizados, leve a criança para onde está o espelho, deixe 

ela se observar sem os acessórios primeiramente, para que ela possa se familiarizar, assim 

que for colocado os acessórios no bebê geralmente eles tentam tirar no mesmo momento, 

por isso é fundamental que a criança seja incentivada a se observar instantaneamente. 

Enquanto a criança estiver se olhando procure falar sobre as pessoas que utilizam esses 

trajes: “_Olha filho sabia que eles usam chapéu para se proteger do sol!”  

“_São pessoas que usam essas roupas que contribuem para tenhamos alimento em nossa 

casa!” 

Se possível, vista-se também de caipirinha brincando com intensidade e muita alegria.  

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC:  http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 
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