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Ciências da Sociedade – Práticas Culturais   
 

  

CONTEÚDO: Manifestações culturais de diversas regiões do nosso país. 
 

OBJETIVOS: Conhecer a diversidade de modo de ser e viver dos diferentes povos e suas manifestações 
culturais , no presente e no passado. 

 

Desenvolvimento: Iniciar uma conversa com a criança perguntando se ela sabe qual a origem 

da festa junina. 

Explicar que esta era uma festa que antigamente tinha uma origem religiosa, mas atualmente 

ela é considerada uma festa popular que se associa muito mais ao tipo de vida rural.  

Mostrar dois vídeos sobre o assunto:  https://youtu.be/Coy8iwTdTxc 

                                                                     https://youtu.be/rpwHSbIq41g 

 

Atividade: Desenhe as características da festa junina que você aprendeu no vídeo  

Dança  
 
 
 
 
 
 
 

Culinária  

Brincadeiras  
 
 
 
 
 
 
 
 

Artesanato 

Registro: 

Favor enviar a foto no grupo do WhatsApp. 

https://youtu.be/Coy8iwTdTxc
https://youtu.be/rpwHSbIq41g


 CULTURA CORPORAL - Brincadeiras de destreza e desafios corporais  

CONTEÚDO: Manipulativas  
 

OBJETIVO: Buscar o domínio das próprias ações corporais aceitando desafiar-se corporalmente e buscando 
seus próprios níveis de destreza corporal. 

 

Desenvolvimento: Uma das brincadeiras típicas da festa junina é a boca do palhaço. 

Confeccionei este modelo para as crianças que estão no presencial, e eles  amaram. 

Vou deixar o outro como exemplo. 

 

 

 

 

Atividade:  Confeccionar um brinquedo de papelão com um furo no meio e fazer bolinhas 

amassando papéis velhos, panfletos, etc. 

Jogar e contar quantas vezes vocês acertaram . 

 

Registro:  

Favor enviar a foto ou vídeo no grupo do WhatsApp. 

 

 



 

 

 Artes Visuais – Percepção e sentido 

CONTEÚDO: Contextualização histórica e cultural, ampliando o conhecimento sobre processos de criação em 
arte (artista, obra, época e período histórico) 
 

OBJETIVOS: Ler, interpretar e atribuir sentido as imagens: obras artísticas e suas próprias produções. 

 

Desenvolvimento:  Para representar a festa junina, alguns pintores fizeram lindas obras de 

arte. Uma delas é este lindo quadro de Sandra Bertini, uma brasileira que tentou colocar num 

só quadro, os elementos típicos dessa festa que nos encanta, como por exemplo: as 

bandeirinhas , as barracas de doces típicos, a quadrilha, a fogueira, os balões, as vestimentas, 

etc.  

 

 

 

Atividade: faça a releitura do quadro.  

*Caso necessitem, marcar um horário e pegar gauche na escola. 

Registro: 

Favor enviar a foto no grupo do WhatsApp. 



 

 

 Arte Literária: Dimensão epistemológica  

CONTEÚDO: Conhecimento da realidade  
OBJETIVOS: Oferecer desafios compreensivos e interpretativos à criança pautados na lógica do movimento 
real. 

 

Desenvolvimento: Agora, vamos entender sobre um aspecto da festa junina que não era 

muito legal: os balões de fogo. 

ler o livro: “fogo no Céu”, disponível no link: https://pin.it/5FITXUg 

 

Explicar que antigamente as pessoas soltavam balões nas festas juninas, mas desde 1998 é 

considerado crime, porque muitas pessoas se queimavam e causavam incêndio nas matas. 

Então as pessoas se conscientizaram que é muito melhor fazer apenas os balões de dobradura 

para enfeitar nossas festinhas.  Além de lindos, eles não causam nenhum perigo. 

Que tal aprender fazer nosso próprio balão? 

 

Atividade: Fazer um balão de dobradura seguindo o modelo. 

 

 

Registro: Favor enviar a foto no grupo do WhatsApp. 

Beijos da professora Dani     

https://pin.it/5FITXUg

