
 
 

 
PLANO DE ESTUDOS ESPECIAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Infantil 3) 
Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19 
Decreto Estadual 46.970 e Municipal 506 
 
 

Período: 15 a 19 de junho 

 
 

Professor(as): Fernanda Klên e Silvia Helena 

Projeto: “Festa Junina...” 

 

Objetivo: 

Oferecer aos alunos a oportunidade de descontração, 

socialização e ampliação de seu conhecimento, através de 

atividades diversificadas, brincadeiras e apresentações típicas 

da festa junina. 

 

 
 

Atividades para o dia 15/ 06/ 2020 
 

Videoaula Título: “O que é Festa Junina? ”- Professora Renata 
 

Atividade(s) 

Vamos começar o aquecimento para a nossa festa?! 

 Comece a semana guardando garrafas pets, rolinho de papel higiênico ou de papel toalha, 

latas, caixa de leite vazia entre outros recicláveis...  

 

 Explique/converse com seu filho/filha como eram realizadas as festas juninas na sua época. 

O que você fazia? O que tinha na festa, que tipo de brincadeiras? Como era sua participação? 

Que alimentos tinha na festa? E a vestimenta, como era? 

 

 Atividade no caderno: Cenário de Festa Junina 

Com palitos de fósforo ou outro material - Cole na parte de baixo da folha, representando a 

madeira da fogueira.  

O fogo pode ser feito com cola colorida ou com papel crepom enviado no Kit.   

Recorte pequenas bandeirinhas com papel colorido (que também foi enviado no kit) e oriente 

a criança para colá-las, pode ser através de uma linha feita de caneta para mostrar o local.  

Ao lado da folha, a criança poderá desenhar a si própria.  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Atividades para o dia 16/ 06/ 2020 
 

Web aula (Zoom) 
Nenhum material será utilizado. Apenas bastante espaço para a criança poder dançar/cantar e 
aproveitar a aula. 

  

Videoaula  Título: “Culinária Junina”- Professora Larissa 
 

Atividade(s) 

 

 Que tal fazer uma comida típica com a ajuda de sua criança? 

Vamos brincar de Correio Elegante? 

 Correio elegante é uma brincadeira típica de festas juninas em que uma pessoa envia um 

bilhetinho para ser entregue a outra pessoa. No nosso caso, a criança precisa escolher alguém 

da escola, um coleguinha ou mesmo um professor(a) e fazer um lindo desenho. O adulto 

anotará na Cartinha o nome de quem a enviou (Remetente) e para quem ela vai 

(Destinatário).   

A entrega será feita de forma virtual. (Enviar a foto para a Coordenação para futura 

divulgação.) 

 
 

Atividades para o dia 17/ 06 / 2020 
 

Videoaula Título: “Hora da História: Arraiá na Fazenda”- Professora Alexandra 
 

Atividade(s) 

Iniciando os trabalhos de ornamentação e decoração para animar essa festa... 
 
Vocês irão precisar de: 

 Rolinho de papel higiênico ou Garrafa pet (qualquer tamanho) 

 Milho  

 Folhas 

 Papel  

 Papel/ EVA picadinho ou papel crepom 

 Cola 
 
A confecção dos itens abaixo deverá ser feita juntamente com a criança. 
Observação: A quantidade é opcional e não é necessária a confecção dos 2 itens. Para  produção, 
deverá ser utilizado o material que tem em sua casa e 
também o que foi enviado no Kit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

Atividades para o dia 18/ 06 / 2020 
 

Web aula (Zoom) 
Nenhum material será utilizado. Apenas bastante espaço para a criança poder dançar/cantar e 
aproveitar a aula. 

 

Videoaula Título: “O que é, o que é?”- Professora Fernanda 
 

Atividade(s) 

 Confecção da Sanfona: 

Materiais necessários: 

 2 caixas de leite 

 Cola 

 Papel, EVA ou Jornal/revista 

 Tesoura 

Orientações de como confeccionar está na Videoaula do dia.   

 Boliches de garrafa pet ou/e de latas: 

Pegue as Garrafas pet/ Latas que você conseguiu separar até o momento, higienize e decore à 

vontade. Pode numerá-las. Pegue também meias e junte-as até formar uma bola. Disponha as 

garrafas um perto da outra, mas não grudadas. Agora, chame os familiares e veja quem 

consegue mais pontos.  

 

Exemplo do jogo abaixo que também pode ser feito com latas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Atividades para o dia 19/ 06 / 2020 
 

Videoaula Aula de Música: Professor Rogério  
 

Atividade(s) 

Segue uma lista de músicas para animar a criançada e que também será utilizada na Festa Junina: 

 Pula Pipoquinha - Bob Zoom | Video Infantil Musical Oficial 

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

 

 Pula Fogueira - Arraial do Atchim e Espirro 

https://www.youtube.com/watch?v=sbO0IFqqm0U 

 

 Pai Francisco - DVD Galinha Pintadinha 3 OFICIAL 

https://www.youtube.com/watch?v=FrfRL0rrE1E 

 

 Os Pequerruchos - Ai, bota aqui o seu pezinho [DVD Dia De Festa] 

https://www.youtube.com/watch?v=eT3ZuyWwVAU 

 

 A Turma do Seu Lobato - Asa branca / O sanfoneiro só tocava isso 

https://www.youtube.com/watch?v=gNpVbRxuqp8 

 

 De Abóbora faz Melão - Bia Bedran 

https://www.youtube.com/watch?v=ngxs8aMUPFQ 

 

 

Desafio da Semana 

 

 Dançar e Cantar as músicas listadas no dia 19/06. 

 Ouvir, cantar e dançar músicas típicas para apresentação. 

 

Sugestões Bônus 

 

 Construir com massa de modelar alimentos e bonecos típicos da festa junina. 

 Sessão cinema com pipocas. 

 
OBS.: TODAS AS ATIVIDADES DEVEM SER GUARDADAS PARA SEREM ENTREGUES NO RETORNO DAS AULAS. 
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