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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 24/06/2021 (quinta-feira) 

Título da Atividade 09: Preparem-se, a nossa FESTA JUNINA chegou!   

 

Objetivos específicos: 

• Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao 

convívio social. (EI01EO06) 

• Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, 

necessidades e desejos. (EI01CG01) 

• Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. (EI01CG03) 

 

Proposta pedagógica: 

A nossa proposta pedagógica de hoje, está recheada de coisas boas. Vamos celebrar e 

festejar o tema junino com as nossas crianças! 

“A festa junina é uma tradicional festividade popular que acontece durante o mês de 

junho. Essa comemoração é comum em todas as regiões do Brasil, especialmente no 

Nordeste, e foi trazida para o Brasil por influência dos portugueses no século XVI. 

Inicialmente, a festa possuía uma conotação estritamente religiosa e era realizada em 

homenagem a santos como São João e Santo Antônio.” 

Com ela, podemos contar com muitas atrações, entre vestimentas, comidas típicas, 

músicas, danças e outros. 

Especialmente hoje, abordaremos com os pequenos as vestimentas e músicas. 

Vamos lá? 

 

Materiais: 

- Dispositivo eletrônico; 

- Vestimentas de festa junina; 
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Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável por acompanhar a proposta pedagógica, de maneira simples, 

deverá ter uma breve conversa com a criança, abordando a tradicional festa junina, se 

possível apresente fotos ou vídeos.  

Em seguida, vista o pequeno com um lindo traje junino, roupa xadrez, vestido, 

chapéu, maquiagem, enfim, de acordo com a sua disponibilidade. 

Feito isso é hora de entrar para a “festança”. Com o auxílio de um dispositivo móvel, 

coloque músicas juninas ou vídeos infantis que simbolizem toda essa tradição.  

 

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. 

 

Links: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

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 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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