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FESTA JUNINA 

Estamos no mês de junho e neste mês comemoramos, como o nome já 

diz, as festas juninas ou festas caipiras. São comemorações culturais 

muito alegres com danças como a quadrilha e comidas típicas como 

pipoca, rapaduras, milho verde, pé de moleque, pinhão, quentão, enfim, 

muitas coisas boas. 

E nós, vamos comemorar a Festa Junina? 

1ª atividade: 

Assista aos vídeos; 

https://www.youtube.com/watch?v=DMceoH8X-

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

Faça um desenho do  Arraiá na Floresta Vem cá. 

Desenhe do seu jeito e criatividade. Desenhe os animais, faça a 

decoração da festa, invente reproduza no papel. 

2ª atividade: 

Assista ao vídeo: 

https://youtu.be/MgG13r2fVOw 

Vamos pular, cantar e se divertir com essa turminha do vídeo. 

Após esse divertido vídeo vamos fazer uma comida tradicional da festa 

junina, muito simples e prática de fazer: PIPOCA 

Peça ajuda da mamãe ou de algum adulto e vamos lá fazer uma pipoca 

bem gostosa: 

Mande uma foto do seu prato de pipoca.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DMceoH8X-Pg
https://www.youtube.com/watch?v=DMceoH8X-Pg
https://www.youtube.com/watch?v=qyjt8MwTog4
https://youtu.be/MgG13r2fVOw


3ª atividade: 

https://youtu.be/EPDAh-r-4cA 

Vamos enfeitar um arraial? 

Faça bandeirinhas recortando papéis coloridos e colocando pendurados 

num cordão. Encontre um espaço e pendure. Tire uma foto do seu 

arraial, capriche faça bem colorido. Após conte quantas bandeirinhas 

fez, exemplo: 

5 bandeiras amarelas, 3 verdes, 4 brancas.  

 

 

Observação: se não tiver papel colorido pode ser de jornal, revistas ou 

pode pintar papel e recortá-las. 

4ª atividade: 

Vamos fazer uma brincadeira típica de festas juninas: 

Jogo das argolas 

Vamos precisar dos seguintes materiais: bandeja de ovos (pode ser 

outro suporte como isopor ou também cravar os palitos no chão), 

palitos de churrasco (pode adaptar pra outro pauzinho) e rolinhos de 

papel higiênico. 

 

Coloque os palitos plantados na bandeja de suporte e recorte os 

rolinhos em forma de argolas, pode usar tinta e pintar as argolas, de 
várias cores, após pronto o jogo, use-o com o intuito de acertar no alvo, 

ou seja, nos palitos. De uma distância, jogue as argolas tentando 
acertar o alvo. Brinque em dupla ou mais participantes. Vence o jogador 

que acertar mais argolas. Faça a contagem das argolas. Boa sorte  

https://youtu.be/EPDAh-r-4cA


 

 

Divirtam se e faça um vídeo do seu jogo e poste no grupo. 

 

5ª atividade: 

Pescaria 

Vamos precisar de tampinhas, 2 palitos de churrasco ou outro material 

que possa adaptar e uma bacia com água.  

 

Coloque as tampinhas na bacia com água e inicie a pescaria usando os 

palitos para retirar as tampinhas da água.  

Boa pescaria: 

Conte os peixinhos (tampinhas) que pescar. Faça um vídeo ou uma foto 

da sua atividade. 


