
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

Nome do aluno:  Semana 17 

Professor: Franceli, Geanne, Marina, Mirian, Renilda e Roseli.  Data: 29/06/2021 Turma: BIA 

Campo de Experiência: O Eu, o Outro e o Nós. 
 

TEMA: Festa Junina. 
ATIVIDADE: Arraiá em casa 

 
Olá, famílias! 

 
Mês de junho sem festa junina e sem música não tem graça, por isso vamos aproveitar e festejar. 

Aproveite este momento para caracterizar os pequenos com roupas caipiras e dançar em família ao som de 

músicas típicas. Esses momentos de musicalização são riquíssimos para que as crianças se apropriem de 

forma lúdica das manifestações culturais. Aqui vai um vídeo musical que os pequenos adoram. Vamos 

começar a festa? 

Link do vídeo: https://youtu.be/MgG13r2fVOw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETRA DA MÚSICA QUE ESTÁ NO VÍDEO: 
 

Pula pula pipoquinha 
Pula pula sem parar 

Pula pula pipoquinha 
Pra crescer e estourar 

Pula pula pipoquinha 
Pula pula sem parar 

Pula pula pipoquinha 
Pra crescer e estourar 
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Pula pula pipoquinha 
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Pula pula pipoquinha 
Pra crescer e estourar 

Pula pula pipoquinha 
Pula pula sem parar 

Pula pula pipoquinha 
Pra crescer e estourar 

Pula pula 
Pipoquinha 
Pula pula 

Pra crescer e estourar 

Pula… 
 

Compartilhe conosco esse momento através de um vídeo ou uma foto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 17 

Professor: Adriana, Andréia, Deise, Elva, Lucimar S., 
Lucimara, Nalva, Orlanda, Sandra, Tânia, Telma e Yolanda 

Data: 29/06/2021 Turma: BIB e 
BIC 

Campo de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 

 

TEMA: Festa Junina 

ATIVIDADE: Produzindo Bandeirinhas. 

Olá, família! 

Assim como a quadrilha, a fogueira e as comidas típicas, as bandeirinhas são símbolos 

fundamentais nas festas juninas. Quando as crianças avistam aquela combinação de formas e 

cores enfileiradas, elas já sabem que vai ter festa no arraial! O adulto junto com a criança irá 

fazer várias bandeirinhas de diversas cores, usando materiais que possuem em casa. Usem a 

criatividade e aproveite para enfeitar sua casa, quintal, ou qualquer outro lugar que preferir. 

Vamos montar um arraial bem colorido! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Não se esqueçam de registrar esse momento e compartilhar conosco! 

 


