
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ATIVIDADES DO BERÇÁRIO

TEMA: FESTA JUNINA ( DANÇAS/MÚSICAS FOLCLÓRICAS)

OBJETIVOS:  Conhecer as origens, as diferentes culturas e as características
das Festas Juninas, através de atividades lúdicas e divertidas; desenvolver a
oralidade; coordenação motora ampla e percepções auditivas e visuais.

1- ATIVIDADE: MUSICALIZAÇÃO/DANÇA.

Vídeo Musical Bob Zoom “ Pula Pula Pipoquinha” que encontra-se no Youtube,
onde através da ludicidade a criança desde pequena começa a aprender e
valorizar os diversos tipos de cultura.  

2- ATIVIDADE: BRINQUEDO SONORO (ESPIGA DE MILHO).

Nesta  atividade  a  família  utilizará  uma  garrafa  pet  pequena  e  dentro  dela
colocará  grãos de milho de pipoca,  (a  criança com o auxílio  de  um adulto
poderá  colocar  os  grãos  de  milho  dentro  da  garrafa,  trabalhando  assim  o
movimento de pinça) e fechará bem a garrafa para que a criança não coloque
os grãos de milho na boca. Em seguida, em uma folha de papel, desenhará as
folhas da espiga de milho, fará o recorte e colará na garrafa para que fique
parecido com uma espiga. Após o brinquedo ficar pronto, disponibilizar para
que a criança possa brincar chacoalhando conforme ouve a música do Pula
Pula Pipoquinha do vídeo sugerido acima. Vai ser muito divertido. 

3 – ATIVIDADE: MUSICALIZAÇÃO/DANÇA.

Vídeo Musical  Galinha Pintadinha “São João”  que encontra-se no Youtube,
onde através da ludicidade a criança desde pequena começa a aprender e
valorizar os diversos tipos de cultura. 

                                                 

4 – ATIVIDADE: FOGUEIRA COM AS MÃOZINHAS.
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Nesta atividade vamos fazer a fogueira da nossa Festa Junina, onde a Família,
utilizando  uma folha de papel sulfite ou qualquer outro tipo de papel que tenha
disponível em casa, desenhará os gravetos da fogueira e pintará de marrom, o
fogo será representado pelo desenho da mãozinha da criança colorindo com
giz de cera, lápis de cor ou tinta guache como na figura abaixo.

5 – ATIVIDADE:  VAMOS DANÇAR QUADRILHA?

Vídeo música do Patati  Patatá “Arraiá do Patati  Patatá" que encontra-se no
Youtube.  Vamos entrar  na  brincadeira  e  dançar  junto  com a criança.  Será
diversão na certa.

Até a próxima semana!


