
 

 
 

 
 

 

SEGUNDA-FEIRA 

 

Fortalecimento de Vínculos, Desenvolvimento Socioemocional 

“SEMANA JUNINA” 

 

“Com a chegada dos portugueses, as festas, que já eram típicas na Europa, também 
desembarcaram no Brasil e aos poucos foram se misturando com elementos próprios do 
interior do país e das tradições sertanejas. Comidas típicas, danças e enfeites utilizados 
nas festas de hoje são uma junção de partes da cultura africana, europeia e indígena. 
 
Atualmente, há uma grande valorização das festas juninas na região Nordeste. Em 
Campina Grande, na Paraíba, por exemplo, acontece o maior festejo do país, com queima 
de fogos, fogueira gigante, concurso de quadrilhas e diversas barracas típicas com jogos e 
comidas.”  
 

 
 

 
 
*Imagem retirada de <https://caldobom.com.br/blog/comemoracoes-de-festa-junina-pelo-brasil.html/> acesso em 28/5/21. Trecho do texto 
“Festa Juninal” retirado de  <https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina> acesso em 28/5/21.

ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 

NOME DO ALUNO: DATA: 
DE 14/06 a 18/06/2021 

SEMANA: 
15 

PROFESSORES:  
ERIVALDO MANOEL e STEFANIE T. FENOLIO NUNES 

TURMAS:  
JARDINS II A e B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  
O EU, O OUTRO E O NÓS. 



 

 
 

 
 

 

ATIVIDADE: semana junina. 

Objetivo: conhecer e explorar elementos culturais. 

 

FESTAS JUNINAS 
 
Acesse o link para assistir ao vídeo “sons da festa junina”: 
Https://youtu.be/hdpwbublbko 
 
Em seguida explique que neste mês de junho vocês irão explorar a cultura que envolve a 
comemoração da “festa junina”. 
 
Conte para o seu filho (a) como era a festa junina na época em que você era criança. Se 
tiver fotos mostre para ele (a), e resgate as dele (a), se houver, vestindo trajes típicos 
juninos em anos anteriores. 
 
Agora que conhecemos um pouco mais a festa junina, pergunte: 

 Qual é o som que tem na festa junina que você mais gosta? 

 Existe algum som na festa junina que você não 
 
 
RECURSO:  
 
Fotos impressas ou virtuais, álbuns de fotografias, vídeo do Youtube e aparelho com 
acesso à rede de internet - computador, celular, tablets.  
 

https://youtu.be/hdpwbublbko

