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Agora me digam, o que acharam da História? 

Como estão os dias de vocês? Tem feito frio igual 

na História ou tem feito calor? 

 

Vocês sabiam que no dia 21/06 temos o início do 

nosso inverno, nessa estação do ano faz muito frio, 

temos noites mais longas e dias mais curtos. É 

preciso usarmos roupas quentes para amenizar o 

frio e cuidarmos para não nos resfriarmos. 

A professora costuma se agasalhar bem nessa 

época do ano, uso meias grossas bem quentinhas, 

uma toca bem fofinha, um cachecol no pescoço 

para me aquecer e casacos bem quentinhos. E você 

o que costuma usar? 

 

Faça um desenho bem bonito de você agasalhado e 

se aquecendo nesse inverno. 

Se possível mande fotos de você preparado para 

espantar o frio. 



Vamos ajudar as crianças a se vestirem com roupas adequadas ao inverno? 

Pinte as roupas de inverno para cada criança e depois vista os bonecos, deixando-os vestidos 
adequadamente para enfrentar o frio: 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Festa junina 

Certo dia do mês de junho, Ana chegou na escola e viu que tudo estava diferente, ela 

não entendia o que estava acontecendo, tinham barraquinhas coloridas, bandeirinhas 

enfeitavam e enchiam de cor os espaços da escola, tinham até uns balões feitos de papel, 

tudo era tão bonito, mas Ana não estava entendendo o porquê daquilo tudo. 

Quando deu o sinal e a turma entrou para sala a menina foi logo perguntando para a 

professora: 

-Professora, o que está acontecendo na nossa escola? 

- Vai ter festa de aniversário? 

A professora sorriu e respondeu: 

-Vai ter festa sim Ana, mas não de aniversário. É a nossa festa Junina que está se 

aproximando! 

-Festa Junina? Perguntou Ana intrigada. 

-Que festa é essa? 

A professora foi então explicando: 

As Festas Juninas são comemorações que acontecem no mês de junho no Brasil. 

Tradicionalmente, as festas juninas começam no dia 12 de junho, véspera do dia de Santo 

Antônio e encerram no dia 29 de junho, dia de São Pedro. Já nos dias 23 e 24 é celebrado 

o dia de São João. 

Ana ainda não satisfeita foi perguntando: 

- E como são essas festas? O que acontece? 

Muitas tradições acompanham as festas juninas, desde a decoração tradicional com 

bandeirinhas, fitas e balões, tem as danças de quadrilhas, brincadeiras como pescaria, saltar 

a fogueira, argola, entre outros, para comer temos muita pipoca, paçoca, pé de moleque, 

canjica e bolo de milho e ainda tem o acendimento da fogueira. 

Nossa professora, essa festa deve ser muito divertida, eu quero participar. Nesse 

momento, todos da turma ficaram animados e se mostraram interessados na festa.  

A professora juntamente com seus alunos organizou uma apresentação bem bonita e 

animada, para que todos se apresentassem na festa, que seria no domingo seguinte. 

A semana foi passando e todos a cada dia ficavam mais animados, até que o tão 

esperado domingo da Festa Junina chegou, e tudo estava pronto para a festa Junina.  

Ana e seus colegas foram para a festa bem bonitos, com roupas típicas de festa 

junina. As meninas com chuquinhas ou trancinhas no cabelo e os meninos de chapéu de 

palha. Todos se apresentaram lindamente e logo após foram se divertir com as brincadeiras 

e saborear as deliciosas comidas da festa. 

Assim a festa aconteceu, com muita alegria e diversão, todos aproveiram e brincaram 

de montão. 

 



 

 

Este ano infelizmente não poderemos fazer a nossa tradicional festa junina na escola, 

mas que tal trabalharmos um pouquinho sobre festa Junina em casa? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



De tanto dançar quadrilha o bonequinho se desmontou todinho. Vamos montar 

novamente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recorte as gravuras e cole na tabela seguindo as orientações de direção das setas: 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vamos cantar, dançar e brncar como nas festas Juninas? 

Musicas: 

O BALÃO VAI SUBINDO 

O balão vai subindo 
Vem caindo a garoa 
O céu é tão lindo 
A noite é tão boa 

São João! São João 
Acende a fogueira 
Do meu coração 

O balão vai subindo 
Vem caindo a garoa 
O céu é tão lindo 
A noite é tão boa 

São João! São João 
Acende a fogueira 
Do meu coração 

O balão vai subindo 
Vem caindo a garoa 
O céu é tão lindo 
A noite é tão boa 

São João! São João 
Acende a fogueira 
Do meu coração 

O balão vai subindo 
Vem caindo a garoa 
O céu é tão lindo 
E a noite é tão boa 

São João! São João 
Acende a fogueira 
Do meu coração 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tU05bTIF

FCo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULA FOGUEIRA 

Pula a fogueira Iaiá 
Pula a fogueira Ioiô 
Cuidado para não se queimar 
Olha que a fogueira já queimou o meu amor 

Pula a fogueira Iaiá 
Pula a fogueira Ioiô 
Cuidado para não se queimar 
Olha que a fogueira já queimou o meu amor 

Pula a fogueira Iaiá 
Pula a fogueira Ioiô 
Cuidado para não se queimar 
Olha que a fogueira já queimou o meu amor 

Pula a fogueira Iaiá 
Pula a fogueira Ioiô 
Cuidado para não se queimar 
Olha que a fogueira já queimou o meu amor 

Pula a fogueira Iaiá 
Pula a fogueira Ioiô 
Cuidado para não se queimar 
Olha que a fogueira já queimou o meu amor 

https://www.youtube.com/watch?v=6LYAXY8

_cok 

 

CAI, CAI, BALÃO 

Cai cai balão, cai cai balão 
Aqui na minha mão 
Não Cai não, não cai não, não cai não 
Cai na rua do Sabão 

Cai cai balão, cai cai balão 
Aqui na minha mão 
Não Cai não, não cai não, não cai não 
Cai na rua do Sabão 

https://www.youtube.com/watch?v=UMY-

bPSeueA 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSORA TAÍS 

Alongamento 

 Vamos começar nossa aula com nosso alongamento. 
*Primeiro leve os dois braços para cima segure, conte até 15 e solte.  

*Leve os dois braços a frente do corpo conte até 15 e solte. 

*Coloque os dos braços para trás conte até 15 e solte. 

*Coloque a mão na cintura e faça movimentos de giros, para aquecer quadril. 

*Abra as perninhas em formato de v, abaixe até tocar no pé direito conte até 

15, depois vá até o pé esquerdo e conte até 15 novamente, levante.... 

*Façam 15 polichinelos. 

* Façam uma corridinha contando até 20.  

 
 Pegue um saco ou sacola reciclável entre na sacola e vamos brincar 

da corrida do saco. Para dificultar a atividade se quiserem pode 

colocar obstáculos durante o percurso. 

 Encha alguns balões, pegue uma cesta, e um cabo de vassoura. 

Coloque os balões espalhados pela sala e coloque a cesta em um 

canto. Com o bastão tente levar os balões todos para dentro da 

cesta. 

 Utilize ainda os mesmos balões e com a mão tente mantê-los 

 no ar sem deixá-los cair no chão. 

 Com um palitinho tente carregar o balão equilibrando o mesmo sem 

deixa-lo cair por um determinado espaço, tente andar em linha reta, 

fazendo curvas, abaixando, levantando sem que ele caia do palito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE DE ARTES PRÉ 2 
 

PROF.ª BRUNA ROCHA 
ATIVIDADES: 

 

 

IMAGINEM QUE IREMOS TER A FESTA CAIPIRA LÁ NA ESCOLA E SE PUDER 
TIRE UMA FOTO VESTIDO DE CAIPIRA. DURANTE A SEMANA A PROFE IRÁ TIRAR 
UMA FOTO E POSTA NO GRUPO DO WHATSAAP. 

 

 

 

 

 




