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TURMA DO BERÇÁRIO I - (MATUTINO/VESPERTINO) 
FIQUEM EM CASA... DIVIRTA-SE EM FAMÍLIA, APROVEITEM SEU TEMPO JUNTOS E BRINQUEM!  

CORONAVÍRUS NÃO É FERIAS! 
OLÁ FAMÍLIA, JÁ QUE NÃO VAMOS ATÉ O ARRAIÁ, ELE VEM ATÉ A GENTE. 

HOJE É DIA DE CANTAR E DANÇAR, VAMOS LÁ? 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

   Olá famílias estamos terminando o mês de junho e com isso encerrando os festejos juninos. Dessa 
forma, gostaríamos que desenvolvessem as experiências em família: 
 

EXPERIÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 
 
1ª experiência: Convidamos vocês aí na sua casa para cantar, dançar e acompanhar o vídeo do Bob 
Zum Pula Pipoquinha -  https://www.youtube.com/watch?v=MgG13r2fVOw 
 

 
 
 
 
 

2ª Experiência: Partindo da música, fazer pipoca para a família estar degustando juntos (obs: Famílias 
cuidado com as casquinhas da pipoca). 
 
3ª Experiência: Ao ar livre junto com seu filho(a) procurem aos arredores por galhos de árvores ou flores 
pequenas, após isso, em uma folha de papel cole com cola tenaz o galho na folha de papel, e entregue 
as pipocas nas mãos das crianças para que do jeito delas formem uma flor ou qualquer outro desenho. 

  Já fazem muitos dias que não nos vemos então propomos as famílias para que façam um breve vídeo 
das crianças dançando animadas ao som da música e postem no grupo do WhatsApp da turma. Assim, 
todos poderão socializar com os colegas e familiares, será um momento de lembranças e de matar a 
saudade. 

OBSERVAÇÃO: Fica critério das famílias utilizar trajes juninos. 

OBSERVAÇÃO: Solicitamos que compartilhem as fotos das crianças realizando as experiências destes 
momentos no grupo do WhatsApp da turma, ficaríamos encantadas em vê-los desenvolvendo-as.  
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