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TEMA: FESTA JUNINA – A FESTA DA COLHEITA  

ATIVIDADE: “ CONTANDO UM POEMA”  

Olá famílias, sejam todos bem-vindos! 
Esta semana trabalharemos a temática “Festa Junina”, ela é uma manifestação cultural, onde envolve a 

Agricultura (plantação) e Pecuária (criação dos animais) celebrando a colheita dos alimentos.  Então 
oportunizaremos aos nossos pequenos atividades diversificadas que estimulem a socialização, ampliação 

do conhecimento e do vocabulário, cooperação, o respeito, criatividade e a imaginação. 
Que tal agora fazermos uma atividade diferente hoje? 

 

1º MOMENTO:  Sugerimos aos responsáveis que confeccionem um cenário da seguinte forma: peguem uma 

caixa de papelão recortem o fundo, depois colar um pedaço de tecido colorido (formando uma cortina), para 

decorar peçam a ajuda da criança, pintem com giz de cera, colem pedaços de papel coloridos, ou seja usem 

a sua imaginação. Para o fantoche peguem a meia e colem (ou desenhem) olhinho, boquinha, usem a 

criatividade! 

Material utilizado: caixa de papelão, pedaço de tecido, fita adesiva, meia mais velha (cor clara), canetinha, 

pedaços de papel colorido, tinta. Utilizem o que tiverem disponível em casa! Segue imagens ilustrativas 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2º MOMENTO: Após este momento explique a criança que você irá contar uma história diferente, sente a 

mesma em um lugar confortável (no chão sobre um tapete), coloque o cenário sobre uma mesa e fique atrás. 

Então você irá falar que: 

“Antigamente as pessoas faziam plantações variadas e na época da colheita, que acontecia no mês de junho 

realizavam uma grande festa para celebrar, por isso o nome de festa junina. E nestas festas as pessoas se 

divertiam muito realizando danças, saboreando alimentos, eram bem animadas com muitas brincadeiras 

música e roupas coloridas.” Em seguida realizar a leitura da poesia: 

 

RELEITURA DA POESIA: FESTA JUNINA (SAMANTHA LADEIRA) 

 SE PREPARE PARA A FESTA 

ELA JÁ VAI COMEÇAR 

TEM ENFEITES, TRADIÇÕES 

CULTURA E MUITA DIVERSÃO 

BARRACAS COM GOSTOSURAS 

E BRINCADEIRAS DE MONTÃO  

PESCARIAS E ATÉ MESMO UMA DANÇA 

ANIMADA COM ROUPAS COLORIDAS 

QUEM AÍ AMA COMIDA, BRINCAR E 

AQUELE SORRISÃO REPLETO DE EMOÇÃO? 

 

3º MOMENTO: Peça para a criança realizar um reconto, ou seja, ofereça para ela o cenário, o fantoche (meia) 

e fale: Agora é sua vez de contar o que entendeu e o que tem em uma festa junina! Procure incentivá-la fazer 

do seu jeito. 

Se possível, façam um vídeo ou fotos destes momentos, relatem sobre a atividade 

e compartilhe conosco no grupo do WhatsApp de sua turma. Esperamos que se 

divirtam, até a próxima atividade! 

 


