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Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos
Objetivos de Aprendizagem: Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e
interações em ambientes acolhedores e desafiantes.

Introdução - Origem da Festa Junina

A festa junina é uma tradicional festividade popular que acontece durante o mês de Junho. Essa
comemoração é comum em todas as regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, e foi trazida
para o Brasil por influência dos portugueses no século XVI.

O crescimento da festividade aconteceu sobretudo no Nordeste, região que atualmente possui as
maiores festas. A maior festa junina do país acontece na cidade de Campina Grande, localizada
no estado da Paraíba. Durante as festas juninas no Brasil, são realizadas danças típicas, como as
quadrilhas. Também há produção de inúmeras comidas à base de milho e amendoim, como
canjica, pamonha, pé de moleque. Outra característica muito comum é a de se vestir de caipira
de maneira caricata e também muitas brincadeiras fazem parte dessa festividade.

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm

TEMA: Brincadeiras Juninas

ATIVIDADE  1 – Tomba latas

Recursos: Para esta brincadeira será necessário:

- latas (pode ser latas ou caixas de leite vazias, latas de refrigerante, ou de extrato de tomate ou
qualquer outra lata que tiver em casa, ou ainda pode também utilizar potes).

- bola (podem ser feitas de meias)

Estratégia: Organize um espaço e pegue várias latinhas, ou os que conseguiram
disponibilizar em casa. Que tal usar a criatividade e decorar essas latas ou os potes que
conseguiram para que fiquem bem coloridos?

Após as latinhas estarem separadas e decoradas, convide a criança para brincar de
derrubar as latas. Para isso vocês utilizarão a bolinha para tentar derrubar. Precisa
também ter uma certa distância para que essa bola seja atirada nas latas.

Instrua os pequenos como deve ser realizada essa atividade fazendo um adulto primeiro
para que a criança possa entender como vai funcionar.

https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm


Vá empilhando essas latas de modo que fiquem várias fileiras.

E à medida que as latas foram derrubadas a cada jogada, conte junto com a criança em
voz alta quantas latas foram derrubadas (1, 2, 3 ...). Incentive -lá para contar com você.

Brinque com muita alegria e demonstra satisfação na brincadeira. Temos a certeza que será
uma brincadeira muito divertida.

Brincar permite que a criança expresse as fantasias, desejos, imaginação e criatividade.


