
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÂO VAYEGO DE CARVALHO 

Nome do aluno:          Semana 16 
Professor: Abigail, Cláudia e Luciana Data: 22/06/2021    Turma: 4º ano A, B e C   
Componente Curricular: História Entrega: 28/06/2021 

Leia as informações com atenção: 

 Escreva o cabeçalho e o nome da matéria: História, se você for realizar as atividades 
no caderno.  

 A impressão é opcional. 

 Faça as atividades com capricho e letras legíveis. 

 Qualquer dúvida, fale com sua professora. 

 

Leia com atenção: 

Junho é um dos meses mais festivos do ano, depois do Carnaval. A festa foi herdada dos 
nossos colonizadores europeus, a tradição das festas juninas começou na Região Nordeste, 
com o tempo, os habitantes de lá, incluíram elementos indígenas e afro-brasileiros e 
adaptaram as danças e músicas européias, dando origem ao formato que conhecemos hoje. 
Foi no Nordeste também que surgiu o forró, estilo musical que se tornou sinônimo de festa 
junina no Brasil. 

De acordo com historiadores, o forró teve origem no Estado de Pernambuco com os bailes 
forrobodó, que significa arrasta pé, confusão ou farra. Com o tempo, o termo foi reduzido para 
forró. A música surgiu no século XIX como representação artística do homem sertanejo. No 
início, era tocado basicamente com sanfona, triângulo e zabumba, e era restrito para alguns 
lugares do Nordeste. 

Foi graças a Luiz Gonzaga que ritmos contagiantes do forró que se espalhou pelo Brasil. 

Nascido em 1912 de sanfoneiro, Luiz Gonzaga aprendeu a tocar o instrumento e se 
apresentar em bailes de forró desde bem pequeno. Logo tornou- se famoso na região de sua 
cidade natal (EXU-CE). 
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Luiz Gonzaga junto com seu parceiro Umberto Teixeira. Trabalharam juntos durante anos e 
lançaram diversas músicas populares, mas foi em 1947 que Gonzaga criou o que viria a ser 
seu trabalho mais famoso: Asa Branca. Com a popularização do baião no país inteiro, Luiz 
Gonzaga ganhou o título de “Rei do Baião”. 

De lá para cá, o forró virou febre nacional e, naturalmente, passou por transformações. Além 
da geração de Luiz Gonzaga, é possível descrever outras duas grandes gerações. A 
Universitária (1975-1990) e a eletrônica (1900-dias atuais). A fase Universitária foi marcada 
pela modernização do estilo musical, como: Música Popular Brasileira (MPB) e Pop que foram 
incorporados ao forró, junto a novos instrumentos como guitarra, percussão e órgãos 
eletrônicos.  

No final dos anos 90, grupos como: Falamansa e Rastapé. Já a terceira geração, a do forró 
são, Calcinha Preta e Aviões do Forró. 

Apesar da transformação, os forrós clássicos da década de 50 ainda são muito populares, 
sobretudo nesta época do ano e graças a Luiz Gonzaga, são os grandes responsáveis por 
difundir a cultura Nordestina no resto do país. 

Alguns sucessos musicais mais conhecidos do “Rei do Baião”, Luiz Gonzaga. 

 Asa Branca 

  Xote das meninas 

 Luar do Sertão 

 Último Pau de Arara 

 Baião 

 No Ceará Não Tem Disso  

 A Morte do Vaqueiro 

 A Volta da Asa Branca 

 A Morte do Vaqueiro 

 A Festa do Milho 

Assista ao vídeo sobre um dos maiores sucessos de Luiz Gonzaga “O Rei Do Baião”  

 
 MÚSICA: ASA BRANCA- HTTPS://youtu.be/vKHHC1VuMNc  
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Leia, depois faça o que se pede. 

Atividade 1- Complete de acordo com o texto. 

a) Junho é um dos meses mais ____________ do ____________ depois do ____________. 

b) A festa junina foi ____________ dos nossos colonizadores ____________.  

c) A tradição das ____________ começou na Região ____________. 

d) De acordo com historiadores, o ____________ teve origem no Estado de ____________. 

e) Foi graças a Luiz Gonzaga que ritmos contagiantes do ____________ que  se espalhou 
pelo Brasil ____________. 

f) ____________criou a música que viria ser seu trabalho mais famoso a música: _________ 

g) Luiz Gonzaga ganhou o título de ____________. 

 

Atividade 2- Vamos colorir o desenho? 
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GEOGRAFIA 

Leia com atenção:                                                                                                         

Na aula passada, estudamos um pouco sobre a origem das Festas juninas no Brasil, que foram 
trazidas pelos portugueses. As “Festas Caipiras” como são também conhecidas, que iniciou na 
Região Nordeste. Atualmente as festas juninas estão espalhadas por todo o Brasil com formatos 
diferentes em cada região do país, mas sempre lembrando a tradição Nordestina. 

Não podemos nos esquecer de que as Festa Juninas já eram comum na Europa, passou por 
adaptações pelos brasileiros que criaram características para a comemoração. Tornando- se 

uma das maiores manifestações populares do Brasil. 
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Agora é com você, faça uma pequena pesquisa sobre festas juninas nas cinco Regiões do 
Brasil (Norte, Nordeste, Centro- Oeste, Sudeste e Sul). 

1) Região Nordeste 

 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

   

2) Região Norte 

 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 8 



 
3) Região Centro- Oeste  

 

                                                      

       

            

   

                      

 

         

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4) Região Sudeste 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           9 

    

                                                  Um Distrito Federal      



 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

5) Região Sul 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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