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Dia 1 - Ciências da Sociedade – Praticas culturais 
 

  

CONTEÚDO: Manifestações culturais do nosso país: festas juninas. 

 
 OBJETIVOS: Conhecer a diversidade de modo de ser e viver dos brasileiros e suas manifestações culturais. 

 

Desenvolvimento: hoje vamos falar de uma festa muito tradicional no nosso Brasil, principalmente nas regiões do 

interior dos estados onde a agricultura ainda é muito forte. Vale lembrar que no Brasil, as Festas Juninas estão 

claramente associadas ao período em que predominou a produção agrícola no país. E a razão disso também está na 

origem europeia dessas festas que celebravam as colheitas boas e fartas. Entre nós, inicialmente realizadas nos sítios 

e fazendas, reunindo a população rural, essas festas passaram a ser conhecidas também como festas caipiras. Mais 

tarde, com a industrialização do país, grande parte da população se deslocou para as cidades trazendo consigo as 

tradições das Festas Juninas. 

Esses vídeos contam a origem das festas, como elas chegaram aqui e elementos típicos dessas festas: 

https://www.youtube.com/watch?v=9-BGqD_NcwE 

https://www.youtube.com/watch?v=c74STRao6f8 

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

 

 

Atividade: responda em um vídeo bem curtinho: 

- você já foi em alguma festa junina? 

- você gosta das festas juninas? 

- qual comida típica você mais gosta? 

Registro: Favor mandar foto ou vídeo no grupo do Whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9-BGqD_NcwE
https://www.youtube.com/watch?v=c74STRao6f8
https://www.youtube.com/watch?v=YCcjPPAmySI


Dia 2 - Artes Visuais – Percepção e sentido e Fazer artístico  

CONTEÚDO: Leitura de imagens e registro gráfico. 
 

OBJETIVOS: Ter contato com manifestações diversas de Arte de forma contextualizada.  
Exercitar a gestualidade por meio do desenho e da pintura. 

 

Desenvolvimento: Conversar com o estudante explicando que nessa época do mês, vários 

lugares como estabelecimentos comerciais, escolas e até algumas casas, costumam receber 

enfeites para comemorar as festas juninas. Relatar que essas festas fazem parte da tradição 

da cultura popular de vários países, inclusive do Brasil e que as Bandeirinhas, são enfeites 

que caracterizam a alegria desses momentos.  Apresentar para o aluno as imagens abaixo e 

falar que iremos conhecer um pouco sobre um grande pintor que utilizava Bandeirinhas 

como tema de suas obras: Alfredo Volpi.  

Alfredo Volpi nasceu no dia 14 de abril de 1988, em Lucca na Itália. Veio para o Brasil com apenas um ano de vida e 

aqui viveu seus 92 anos, até morrer em São Paulo, por causas naturais. Volpi sempre desenhou e pintou, mas 

trabalhou de vendedor, marceneiro, pintor de murais e paredes das mansões paulistanas até se tornar o grande pintor 

da sua série mais conhecida: Bandeirinhas. 

Quem tiver oportunidade, assistir com a criança esse vídeo que mostra um pouco sobre as inúmeras pinturas de Volpi: 

https://www.youtube.com/watch?v=nT54JuwUWCY 

 

Atividade: Agora que apreciamos várias obras do Volpi, vamos aproveitar a inspiração e 

realizar o nosso desenho e a nossa pintura com o tema “Bandeirinhas”. Então, cada um 

pegue sua folha de papel e deixe a criatividade fluir, colocando bandeirinhas em 

diferentes desenhos, lugares e depois realize a pintura com o material que tiver em casa. 

Registro: Favor mandar uma foto no grupo do Whatsapp da turma. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nT54JuwUWCY


Dia 3 - CULTURA CORPORAL - Brincadeiras de destrezas e desafios corporais  

CONTEÚDO:  aceitação de desafiar-se corporalmente e buscar novas possibilidades de destrezas para si. 
Experimentação e ajuda na criação de desafios diferentes para um mesmo movimento. 
 

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

 

Desenvolvimento: vamos conhecer brincadeiras típicas das festas juninas adaptadas para fazermos em casa: 

https://www.youtube.com/watch?v=7--Ls7pDIYo 

 

Atividade: Peça para um adulto ajudar a escolher uma ou mais delas, e com os materiais disponíveis em casa, faça a 

brincadeira escolhida e grave um vídeo curtinho brincando e mande para nós no whatsapp. 

 

 Se 

Registro: Favor mandar vídeo no grupo do Whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7--Ls7pDIYo


Dia 4 - Arte Literária: Dimensão epistemológica e axiológica  

CONTEÚDO: gêneros literários:  contos de fadas, contos de assombração, poesias e poemas, fábulas e 
narrativas diversas, como um texto jornalístico por exemplo. Conhecimento da realidade (articular ao conteúdo 
de uma ou mais áreas da matriz curricular). Interpretação dos textos em rodas de conversa. 
 
 

OBJETIVOS: Explorar os elementos de magia da literatura infantil apresentando-os de forma que privilegie a 
vinculação ativa das crianças com a produção literária. Oferecer desafios compreensivos e interpretativos à 
criança pautados na lógica do movimento do real. Participação em rodas de conversa. 
 

 

Desenvolvimento: vamos ouvir com atenção essa história  atividade, um adulto da família assiste junto com a criança 
a leitura da história FOGO NO CÉU.  

https://www.youtube.com/watch?v=4K8BT14yUZA 

Então, o adulto conversa com o estudante, sobre um costume das festas juninas, muito perigoso para a vida 
das pessoas e dos animais. O adulto relata que quando está no céu, o balão é muito bonito, mas ao cair ele pode 
queimar o que estiver ao seu redor, como casas, carros ou até florestas. Por isso, soltar balões é considerado crime e 
as pessoas podem ser processadas ao cometer essa infração. Os balões devem ser utilizados somente para enfeitar 
as festas. O adulto também, pode abordar o perigo de soltar bombinhas e rojões, que causam queimaduras e podem 
até fazer uma pessoa perder a mão. 

Atividade: após assistir ao vídeo e conversar com um adulto, vamos fazer um balão que não coloca fogo, então é bem 

seguro. Assista o passo a passo: 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZFRx-qNABw 

 

Registro: Favor mandar foto no grupo do Whatsapp. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4K8BT14yUZA
https://www.youtube.com/watch?v=_ZFRx-qNABw

