
 

 

ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 15 

Professor: Inis, Léia, Maria Bazílio, Regiane, Sirlei e  
Tânia. 

Data:16 /06/2021 Turma: B II A 

Campos de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 

 
TEMÁTICA: Cultura Regional. 

QUARTA- FEIRA 16 DE JNHO 

Atividade: História e confecção do Boi Bumbá. 

 

 

 

A festa junina no Maranhão tem fogueira, bandeirinhas, comidas típicas, mas tem também um 

diferencial, o Bumba-Meu-Boi, também chamado de Boi Bumbá. A apresentação acontece no 

batizado do boi, que ocorre na véspera de São João, dia 23 de junho.  

Embora tenha maior representatividade nas culturas dessas regiões (norte e nordeste), atualmente 
podemos encontrar essa manifestação cultural em todas as partes do Brasil. Em 2012, o Bumba 
meu boi foi incluído na lista de Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN). 

Objetivos: Conhecer os valores e as tradições culturais; desenvolver atitudes de respeito e 

solidariedade necessárias à preservação e continuidade do folclore; promover a criatividade por 

meio de atividades com música, história, dança, desenho e confecção de fantasias; estimular o 

hábito da leitura; coordenação motora ao manusear materiais diversos; estimular a linguagem oral 

e escrita. 

Materiais: 1 rolinho de papel higiênico, um pedaço de papel cartão ou cartolina da cor preferida e 

um pedaço branco e preto (para os olhos), 2 palitos de sorvete, tesoura, cola, lantejoulas e glitter 

para decorar (se quiser), um potinho de iogurte (tipo Danoninho). 

Como Fazer: Cole o potinho de iogurte no rolinho de papel higiênico, corte ao meio os palitos, 

fazendo 4 pernas e cole no rolinho, recorte um pedaço de cartolina e faça o corpo do boi cobrindo 

o rolinho, faça os olhos, os chifres e nariz. Decore do seu gosto, o corpo do boi com desenhos, 

pinturas, lantejoulas e glitter. Pronto, agora é só brincar.  

Sugestões:  



 

 

Música:   https://youtu.be/YP3ZiI-dpLs   

História:  https://youtu.be/CQ7ma59SBn8 
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