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“Arraiá do Pré 1” 

 

ATIVIDADE 1 

 

Vamos dançar e cantar? Assista ao vídeo “Noite de São João” e quem souber a letra 

pode cantar junto. Link do vídeo https://www.youtube.com/watch?v=qyjt8MwTog4 

Se possível o aluno deverá se caracterizar com roupas tradicionais de festas juninas 

(vestido, laços nos cabelos, chapéu etc) e gravar vídeo dançando a música (ou 

apenas tirar foto). 

Agora, faça algumas bandeirinhas com folhas de jornal ou revistas seguindo o 

modelo abaixo. Depois coloque em um barbante e decore alguma parte da casa 

conforme sua preferência. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qyjt8MwTog4


ATIVIDADE 2 

Que tal fazermos uma fogueira? 

Coloque tinta amarela em um prato e misture um pouco de água. Em outro prato 

faça o mesmo com tinta vermelha. Coloque a palma da mão em um e outro de cada 

vez e vá montando a fogueira, como nas imagens abaixo. 

 

Depois conte no grupo qual outra cor também apareceu na fogueira quando 

misturada a tinta amarela com a vermelha. 

 

 
 

Agora pinte a fogueira, recorte na linha (dividindo em 4 partes) e descubra como 

montar o quebra-cabeça. Depois cole em as 4 partes em outra folha, encaixando da 

maneira correta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 3 

Complete o saco de pipocas cobrindo o pontilhado com lápis. Depois pinte bem 

bonito e em seguida cole pipocas (já estouradas) sobre o desenho das mesmas. 

 

 

 



ATIVIDADE 4 

Na festa junina tem muita pescaria. 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 5 

Cri-cri de amendoim 

Siga as instruções abaixo e faça uma receita típica de festas juninas. 

 

Ingredientes: 

 

1 copo de água 

1 copo de açúcar 

1 pacote de 500g de amendoim 

 

Modo de preparo: 

 

Coloque todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo. Depois que levantar 

fervura, vá mexendo até soltar do fundo e os grãos ficarem soltinhos e açucarados. 

Bom apetite! 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade de Educação Física – Dia de Circo ( Equilíbrio) – Professor Moisés 

 

Objetivo: Esta atividade visa trabalhar o equilíbrio estático e dinâmico. 

 

Descrição da atividade: É necessário fazer traços de diferentes formas 

geométricas no chão, com círculos, curvas, ondulados, retos e outros. Depois, a 

ideia é que os alunos brinquem e tentem permanecer em cima do risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sugestão de Receita Nutritiva para o Lanche 

 

Muffin Salgado 

 

Ingredientes:  

 3 batatas cozidas grandes  

 2 cenouras cozidas grandes  

 1 cebola  

 2 ovos  

 2 colheres (sopa) de óleo vegetal 

  4 colheres (sopa) de farinha de trigo  

 2 colheres (sopa) de óleo  

 Sal  

 Pimenta 

 

Modo de preparo:  

Coloque as batatas e as cenouras em uma panela e cubra com água, tampe e deixe 

cozinhar. Pique a cebola bem fininha. Aqueça o óleo em uma frigideira e, em 

seguida, coloque a cebola picada para refogar. Depois de cozinhar as batatas e as 

cenouras, escorra a água e esmague-as em um prato fundo com um garfo. Não use 

outro utensílio para amassar, senão a massa pode ficar muito pastosa.  

Adicione a cebola refogada e os ovos, junto as batatas e as cenouras amassadas e 

verifique o tempero. Acrescente sal e pimenta a gosto. A massa deve ser firme e 

fácil de modelar, acrescente a farinha de trigo. Coloque um pouco de massa na 

forma ou forminha descartável de muffin. Forno pré-aquecido a 180°C por 

aproximadamente 15 minutos. Faça o teste do palito. Se o topo do muffin estiver 

dourado e firme e, depois de espetar o palito, o mesmo estiver seco, o muffin está 

pronto e deve ser retirado do forno. (Caso você não tenha forma ou forminha 

descartável de muffin, você pode usar forma de bolo -preferência retangular.) 

 

O guia alimentar para população brasileira elaborado pelo Ministério da Saúde 

apresenta os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Dentre os 

passos é destacado o planejamento do uso do tempo para dar à alimentação o 

espaço que ela merece. Faça da preparação de refeições e do ato de comer 

momentos privilegiados de convivência e prazer. Refeições compartilhadas 

feitas no ambiente de casa são momentos preciosos para cultivar e fortalecer 

laços entre pessoas que se gostam. 

 

Link de acesso ao guia alimentar para população brasileira: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2e

d.pdf 

 

Beijos da Nutri Bianca! 

 


