
 

                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 ARRAIÁ DO BIIA “PULA, PULA PIPOQUINHA”  

Essa semana vamos aprender um pouco mais sobre a nossa 

cultura, pois está chegando  a segunda maior festa popular do nosso país, 

a festa junina, e com elas muitas comidas, brincadeiras e vestimentas típicas. Antigamente 

os agricultores, para a sua sobrevivência, tinham que plantar os seus alimentos. Na época 

certa faziam a colheita com fartura, e, para comemorar e agradecer se reuniam com uma 

grande festa, com muita dança enfeites e comida. Como o mês de junho é a época da 

colheita do milho, grande parte dos doces, bolos e salgados, relacionados às festividades, 

são feitos deste alimento.  Assim surgiram as festas juninas para alegrar todos. 

 A proposta dessa semana é conhecermos mais as características dessa tradição, e 

para a aula de hoje preparamos um vídeo, onde, nós professoras, estamos caracterizadas 

com vestimentas típicas  dançando a música “PULA, PULA PIPOQUINHA”.  Após assistirem 

ao vídeo, o responsável irá convidar a criança para dançar seguindo os comandos da música. 

Preparados? Vamos lá? 

Observação: Se a criança tiver alguma dificuldade para realizar a atividade, pedimos que 

os responsáveis auxiliem, fazendo com que ela se sinta estimulada. 

               Não esqueça de nos enviar registro dessa atividade, através de fotos ou vídeo. 

Link do vídeo: https://youtu.be/ZocyvcWmAJ4 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 21/06/2021 SEMANA: 16 

PROFESSORES: Rosangela, Leila, Sandra, Maria José, Adriana, Daniela, 
Lourdes e Elisangela. 

TURMA: B2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos. 

https://youtu.be/ZocyvcWmAJ4


 

                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: ORIGEM DA FESTA JUNINA 

 No mês de junho é comum acontecerem as comemorações das 

festas juninas por todo o Brasil. Nas escolas não é diferente, 

aproveitamos o mês para degustar comidas típicas, apreciar músicas 

caipiras e finalizamos com a festa junina. Mas, onde surgiram essas 

comemorações? 

 Sendo assim, os responsáveis deverão acessar o link e ler as informações contidas 

no mesmo. Após, explicarão para a criança sobre essa festa tradicional e tão 

comemorada no Brasil. A proposta desta atividade é informar as famílias sobre a 

importância das festas culturais, visando a construção do repertório das crianças. Em 

seguida, que tal vestir a criança com trajes que homenageiam nossos agricultores? 

 Ah, e não se esqueça de tirar fotos e de nos contar como foi lá no grupo!!! 

 

                 Link do artigo: https://www.df.senac.br/faculdade/origem-da-festa-junina/ 
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