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ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL I

TEMA: FESTA JUNINA – MÚSICAS E DANÇAS FOLCLÓRICAS

ATIVIDADE 01 - FESTA JUNINA        

Você sabe a origem da festa junina?

As Festas Juninas são celebradas ao longo do mês de junho. Sua origem foram as festas pagãs,
com fogueiras e queimas de fogos para afugentar  os maus espíritos.  Elas começaram nos
campos e plantações originando os trajes típicos de caipiras e sinhazinhas, com casamento de
roça, discurso do padrinho, as capelinhas decoradas etc.

Com o passar do tempo, as festividades foram tomando um cunho religioso. Pela tradição, a
festa  junina  consiste  em celebrar  os  bons  resultados  da  colheita  e  também,  pedir  que o
próximo  plantio  traga  bons  frutos.  São  João  é  o  santo  protetor  das  colheitas  e  se  faz
comemorar com seus seguidores: Santo Antônio e São Pedro (assim, 24, 13, 29 de junho).

Esta  festividade  demonstra  devoção  e  homenagem  dos  devotos.  As  festas  juninas  estão
enraizadas  de  arte  popular  com  suas  influências  próprias  das  regiões,  cheias  de  pureza,
ingenuidade, poesia e inspiração.

Nesta e na próxima semana falaremos sobre alguns elementos e atividades que toda a festa
junina tem, as músicas, as danças, os jogos, as brincadeiras e as comidas típicas.

Mãos à obra?

Ah! Não esqueça de registrar tudo e enviar para sua professora!

Divirta-se e até a semana que vem! 

                                         MUSICAS E DANÇAS
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A música é tocada ao longo da festividade sob o ritmo acentuado de forró. A banda é um item 
imprescindível, funciona como animadora. A banda está composta de vários instrumentos 
como: tambores, bongôs, pauzinhos, guizos, reco-reco, berimbau, cackeckê, triângulos, etc. 
Abaixo segue algumas cantigas que fazem a parte desta tradição brasileira e que todos nós 
conhecemos! Vamos cantar?

 

 

 

CAPELINHA DE MELÃO

João de Barros e Adalberto
Ribeiro

Capelinha de melão

é de São João.

É de cravo, é de rosa, é de
manjericão.

São João está dormindo,

não me ouve não.

Acordai,  acordai,  acordai,
João.

Atirei rosas pelo caminho.

A ventania veio e levou.

Tu  me  fizeste  com  seus
espinhos  uma  coroa  de
flor.

PEDRO, ANTÔNIO E JOÃO

Benedito  Lacerda  e
Oswaldo Santiago

Com a filha de João

Antônio ia se casar,

mas  Pedro  fugiu  com  a
noiva

na hora de ir pro altar.

A  fogueira  está
queimando,

o balão está subindo,

Antônio estava chorando

e Pedro estava fugindo.

E no fim dessa história,

ao apagar-se a fogueira,

João consolava Antônio,

que caiu na bebedeira.

BALÃOZINHO

Venha cá, meu balãozinho.

Diga aonde você vai.

Vou  subindo,  vou  pra
longe,  vou  pra  casa  dos
meus pais.

Ah,  ah,  ah,  mas  que
bobagem.

Nunca vi balão ter pai.

Fique quieto neste canto, e
daí você não sai.

Toda mata pega fogo.

Passarinhos vão morrer.

Se cair em nossas matas, o
que pode acontecer.

Já estou arrependido.
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Quanto mal faz um balão.

Ficarei  bem  quietinho,
amarrado num cordão.

SONHO DE PAPEL

Carlos  Braga  e  Alberto
Ribeiro

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 no meu
coração.

Sonho de papel a girar na
escuridão

soltei  em  seu  louvor  no
sonho multicor.

Oh! Meu São João.

Meu balão azul foi subindo
devagar

O  vento  que  soprou  meu
sonho carregou.

Nem vai mais voltar.

PULA A FOGUEIRA

João B. Filho

Pula a fogueira Iaiá,

pula a fogueira Ioiô.

Cuidado  para  não  se
queimar.

Olha  que  a  fogueira  já
queimou o meu amor.

Nesta noite de festança

todos caem na dança

alegrando o coração.

Foguetes,  cantos  e  troca
na cidade e na roça

em louvor a São João.

Nesta noite de folguedo

todos brincam sem medo

a soltar seu pistolão.

Morena  flor  do  sertão,
quero saber se tu és

dona do meu coração.

CAI, CAI, BALÃO

Cai, cai, balão.

Cai, cai, balão.

Aqui na minha mão.

Não vou lá, não vou lá, não
vou lá.

Tenho medo de apanhar.
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ATIVIDADE 02 - PINTE A FOGUEIRA, DO SEU JEITO DE CRIANÇA, DEPOIS COLE A FIGURA EM 
UM PAPEL BEM DURINHO, RECORTE E BRINQUE MUITO COM SEU QUEBRA CABEÇA!

ATIVIDADE 03 - AGORA PINTE COM MUITO CAPRICHO A BANDA JUNINA E O LINDO
CASAL CAIPIRA!
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ATIVIDADE 04 - 
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ATIVIDADE 05 -  PINTE DO SEU JEITO DE CRIANÇA OS INSTRUMENTOS MUSICAIS QUE 
COMPÕE UMA BANDA DE FESTA JIUNINA!
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