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Título da atividade: “Arraiá” em casa. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Compartilhar os objetos e espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos 

(EI02EO03); 

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos 

e brincadeiras (EI02CG01); 

 Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias (EI02TS03). 

 

Resumo: 

Para a festa ficar completa o “arraiá” será feito em casa ao lado dos familiares, com 

roupa típica, música, pintura facial e se houver possibilidade alguma comida que lembre 

os festejos juninos.  

 

Preparação 

Materiais: 

Para deixar a brincadeira animada, será necessária a utilização de uma ferramenta 

sonora para tocar canções típicas, roupas características e lápis aquarelado ou tinta para 

pintar o rosto e dar vida aos personagens caipiras.  

 

Espaços:  

A atividade necessita de um ambiente que conte com espaço para o movimento da 

dança, sendo assim, indicam-se a garagem, áreas externas ou a sala. Porém, tenha 

liberdade para escolher a melhor opção dentre suas possibilidades. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 25 

minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança demonstra interesse em participar da organização da festa e se caracterizar 

como os personagens caipiras. Observe também, se ela acompanha o ritmo e se conhece 

alguma letra das canções tocadas, reproduzindo oralmente esse conhecimento. 

 

O que fazer durante?  

Atitude muito importante é o adulto mediador entrar na brincadeira e se caracterizar 

também, coloque uma roupa com cores vibrantes ou estampadas, faça uma pintura facial 

e permita que a criança participe da sua caracterização da forma que você participa da 

dela. Demonstre ânimo ao dançar com ela e elogie sua disposição ao participar da 

organização, dê liberdade para que ela desenvolva a autonomia ao escolher a roupa e a 

forma de pintar o rostinho.  

 

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/ 

Sugestões de canções para animar a festa: 

https://www.youtube.com/watch?v=MgG13r2fVOw 

https://www.youtube.com/watch?v=HdtxgBTm4Vg 

https://www.youtube.com/watch?v=O4bd1JHzcYA 

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

https://www.youtube.com/watch?v=5n3NSj6N-FA 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://www.youtube.com/watch?v=MgG13r2fVOw
https://www.youtube.com/watch?v=HdtxgBTm4Vg
https://www.youtube.com/watch?v=O4bd1JHzcYA
https://www.youtube.com/watch?v=QDAHMMMtFBI
https://www.youtube.com/watch?v=5n3NSj6N-FA


https://www.youtube.com/watch?v=PqQ3GJjR9do 

 

 

 

 

 

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PqQ3GJjR9do

