
EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 
 
3º ano - SEMANA DE 29 DE JUNHO DE 2020 
 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATIVIDADE: RESGATE DE BRINCADEIRAS TÍPICAS DAS FESTAS JUNINAS 

  

Vamos trabalhar e vivenciar algumas brincadeiras e jogos que são populares nas Festas Juninas. Tradicionais em todo o 

Brasil, essas brincadeiras são cada vez menos conhecidas nos centros urbanos, embora sejam super divertidas.  

ATENÇÃO, ATENÇÃO O ARRAIAR JÁ VAI COMEÇAR! 
 

Descrição da Atividade 

 
Então vamos conhecer e vivenciar essas brincadeiras e jogos que caracterizam esta festa popular. Logo abaixo você terá a 

oportunidade de escolher ou vivenciar as três atividades para brincar em casa, então escolha um local seguro e chame toda 

família para participar. Além disso, higienize as mãos com água e sabão ou álcool em gel antes e após as brincadeiras. Essa 

recomendação é importante para continuar se protegendo do vírus.   

 

 
 

Atividade: Brincadeiras e Jogos Populares 

 
1-Corrida do saco 

Consiste numa corrida onde os participantes devem pular dentro de um saco de estopa (sacos de tecido, sacos de batata ou 

de arroz, por exemplo. Ou você pode também enrolar um lençol de maneira que fique com as pernas presas). Quem atingir 

a reta final primeiro ganha a partida.  

 

 
Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=12886 

 

Dica do Professor: Vocês podem substituir o saco por uma fita, onde outro participante vai amarrar as pernas do jogador na 

altura do tornozelo, se não houver fita pode simplesmente juntar as duas pernas e pular desta forma até o final do percurso 

se soltar perde a corrida. Esta dica vale também para as demais atividades. Use a criatividade e a improvisação e substituía 

os demais materiais caso não possua em sua casa.     Boa diversão!!!                                           

 

2-Jogo das argolas 

Enchem-se com bolinhas de gude garrafas plásticas de refrigerante, e marca-se uma linha de arremesso em torno de 1,5 

metros de distância. Cada participante deverá receber argolas para as tentativas de acerto. Vence quem acertar o gargalo 

das garrafas com o maior número de argolas. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=12886


 
 
Como confeccionar o jogo: Pra começar separe as garrafas limpas e enfeite cada uma com uma cor de fita adesiva diferente 

(ou sulfite pintado e colado com durex). Divida as bolinhas de gude entre as garrafas, que devem ficar pesadas para não 

tombarem na hora do jogo. Agora vamos fazer as argolas. Primeiramente, enrole uma folha de jornal. (Observação: Pode 

substituir as bolinhas de gude por areia, terra e até água). 

 

                                     
Fonte: https://www.pragentemiuda.org/2013/07/como-fazer-um-jogo-de-argola-com.html 

 
Depois de enrolada, torça-a e prenda uma extremidade à outra com fita adesiva. Passe uma fita adesiva de cada cor em 

cada argola. Você também pode misturá-las, como mandar a criatividade... Prenda-as bem, de modo que não se soltem na 

hora de brincar.  

 

3-Tomba lata 

Basta colocar várias latas empilhadas, em forma de triângulo. Os participantes tentam derrubar as latas atirando bolas 

feitas com meias. Vence quem derrubar mais latas. 

 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/48906345932816888/ 

 

Após o término desta atividade registre no caderno: 1 – Converse com os seus responsáveis, pais ou avós e pergunte se eles 
já brincaram de alguma destas brincadeiras e jogos? 2 - Quais atividades vocês escolheram brincar? 3 – Quais capacidades 
físicas que vocês precisaram para fazer as atividades propostas? Exemplo: Força, velocidade, resistência, flexibilidade ou 
Agilidade ou, todas as capacidades físicas. 

Importante lembrar que a atividade deve ser registrada no caderno e entregue quando retornarmos à escola. 
 BOA ATIVIDADE! 

 

https://www.pragentemiuda.org/2013/07/como-fazer-um-jogo-de-argola-com.html
https://br.pinterest.com/pin/48906345932816888/
https://3.bp.blogspot.com/-BN1H-Ljh8tk/UddAyaIXH3I/AAAAAAAAjzk/FmwrVRvB_OA/s1600/pap2.jpg


 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 

ATIVIDADE: LEIA OS TEXTOS E FAÇA AS ATIVIDADES EM SEU CADERNO 

 

Hoje vamos falar sobre as contribuições dos índios nessa festa tão popular.  
 

  
[...] os índios que habitavam o Brasil antes da 
chegada dos portugueses também faziam 
importantes rituais durante o mês de junho. 
Apesar de essa época marcar o início do 
inverno por aqui, eles tinham várias 
celebrações ligadas à agricultura, com cantos, 
danças e muita comida. Com a chegada dos 
jesuítas portugueses, os costumes indígenas 
e o caráter religioso dos festejos juninos se 
fundiram.  

https://www.jornal4cantos.com.br/europeus-indios-
caipiras-origem-das-festas-juninas/      

Parte do texto - Europeus, índios e caipiras: 
A origem das Festas Junina 
 

https://pt.slideshare.net/lexxa_hm/comidas-tipicas-
das-festas-juninas 

 

https://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/12/me
ntiras-indios-indigenas-brasil.html 

 

 
1) Como os índios contribuíram para a festa junina no Brasil? Além dos índios quem mais ajudou? 

 

2) Por conta da contribuição dos índios, as festas juninas oferecem uma variedade de alimentos feitos com 

ingredientes típicos, como milho, amendoim, batata-doce e mandioca, coco e cana de açúcar. Faça uma lista com os 5 

pratos feitos com esses ingredientes. Exemplo: bolo de fubá. 

 
 
 

DISCIPLINA: CIÊNCIAS 

 

Olá, como está ? Tudo bem por aí ?  Sabe, fiquei pensando que se estivéssemos na escola já teria acontecido a nossa Festa 

Junina. Saudades das brincadeiras, apresentações e das deliciosas comidinhas. E por falar em comidinhas... já parou pra 

pensar que muitos dos quitutes juninos utilizam produtos que têm origem na atividade agrícola?  
 

Pensando nesta festa tão importante para a cultura brasileira e no nosso estudo sobre o solo, “uni o útil ao agradável”, 

como diz o ditado. Trouxe a letra de uma música muito tocada nos festejos juninos que retrata uma feira nordestina: a Feira 

de Mangaio. Um tipo de feira muito comum nesta região do Brasil, onde se vende uma grande variedade de objetos e 

mercadorias para as mais diversas finalidades.  

 

 

Descrição da Atividade  

 
 
 
 

1) Leia a letra da música, criada por Sivuca e Glorinha Gadelha em 1979. 

https://www.jornal4cantos.com.br/europeus-indios-caipiras-origem-das-festas-juninas/
https://www.jornal4cantos.com.br/europeus-indios-caipiras-origem-das-festas-juninas/
https://pt.slideshare.net/lexxa_hm/comidas-tipicas-das-festas-juninas
https://pt.slideshare.net/lexxa_hm/comidas-tipicas-das-festas-juninas
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/12/mentiras-indios-indigenas-brasil.html
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/12/mentiras-indios-indigenas-brasil.html


 
 Feira de Mangaio 
  
Fumo de rolo arreio e cangalha 
Eu tenho pra vender, quem quer comprar 
Bolo de milho, broa e cocada 
Eu tenho pra vender, quem quer comprar 
Pé de moleque, alecrim, canela 
Moleque sai daqui me deixa trabalhar                             
E Zé saiu correndo pra feira de pássaros 
E foi passo-voando pra todo lugar 

Tinha uma vendinha no canto da rua 
Onde o mangaieiro ia se animar 
Tomar uma bicada com lambu assado 
E olhar pra Maria do Joá (2x) 

Cabresto de cavalo e rabichola 
Eu tenho pra vender, quem quer comprar 
Farinha rapadura e graviola 
Eu tenho pra vender, quem quer comprar 
Pavio de cadeeiro panela de barro 
Menino vou me embora 
Tenho que voltar 
Xaxar o meu roçado 
Que nem boi de carro 
Alpargata de arrasto não quer me levar 

Porque tem um Sanfoneiro no canto da rua 
Fazendo floreio pra gente dançar 
Tem Zefa de purcina fazendo renda 
E o ronco do fole sem parar (2x) 

Eiii forró da mulestia..  

 
 
 

 

 

 

      

A letra da música evidencia as manifestações artísticas que compõem o modo de vida das pessoas que transitam por estas 

feiras. Na feira tem comidinhas feitas com milho, amendoim, cana de açúcar e o coco verde plantas e aves.  Além das 

diferentes expressões nordestinas, a letra  retrata a importância das feiras de mangaio para o sustento das famílias 

nordestinas”.  

 

    
                                                                         https://fotografiasobrerodas.wordpress.com/2009/06/07/feira-de-mangaio/ 

 

2) Escreva as palavras sublinhadas no texto em seu caderno . Ao lado de cada uma, coloque qual a 
principal matéria-prima utilizada para fazer a receita.  
 

 
Se quiser ver uma coreografia desta 
música acesse :   
 
https://www.youtube.com/watch?
v=8isw9IqbxA4 

https://fotografiasobrerodas.wordpress.com/2009/06/07/feira-de-mangaio/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referências Bibliografica  
https://www.researchgate.net/publication/305319818_Ensinando Botanica a_partir da musica Feira de_Mangaio de Sivuca e Glorinha Gadelha  
https://analisedeletras.com.br/clara-nunes/feira-de-mangaio/ 
 

 
 
 

DISCIPLINA: ARTE 

ATIVIDADE: BALÃO JUNINO 

 

 

     Como você pode observar na imagem, um dos elementos presentes em festas juninas são os balões, tradição comum no 

Brasil. A presença dos balões na festa junina, tendo sua origem em Portugal, tinha como objetivo anunciar o início da festa e 

enfeitar os céus durante a celebração, como espetáculo de luzes. 

     A nossa atividade hoje será construir um balão com tiras de papel. Use os papéis que tiver em casa, certo? 

                          

 

     Passo 1. Faça três pares de tiras de papel coloridos nos tamanhos: 26cm, 28cm, e 30cm e faça uma tira de 24cm para o 

centro do balão. 

     Passo 2. Pegue a tira de tamanho 24 cm que será o centro do enfeite, e posicione as outras tiras em pares ao lado dela. 

      Comece colocando as tiras menores perto da tira central, depois, as maiores, numa escala crescente do centro para fora.  

     Depois de juntar todas as tiras nesta posição, empilhe um dos lados das tiras sobre a mesa, para que fiquem todas do 

mesmo tamanho e com o grampeador prenda todas elas. 

3) Inspirada(o) na letra da música “Feira de Mangaio”, faça um desenho de como você imagina essa feira. 
Utilize uma folha sem pauta e pinte como desejar.  
 

https://www.researchgate.net/publication/305319818_Ensinando%20Botanica%20a_partir%20da%20musica%20Feira%20de_Mangaio%20de%20Sivuca%20e%20Glorinha%20Gadelha
https://analisedeletras.com.br/clara-nunes/feira-de-mangaio/


 

 

DISCIPLINA: PORTUGUÊS 

ATIVIDADE: MÚSICA E ATIVIDADES 

 
Canção “Asa Branca” composta por Luiz Gonzaga e Henrique Teixeira. 

         

       A Canção retrata a situação da seca no sertão do nordeste. Nas festas Juninas de todo o Brasil  essa canção  é  muito  

tocada, por motivos de tradição e ritmo agradável . 

 
 Leia a letra da música (se puder ouça também) e responda as questões: 
                            
1 - Quem são os autores da canção? 
 
2 - Por que a “Asa Branca” bateu asas do sertão? 
 
3 - Quando o sertanejo voltará para o  sertão? 
 
4 - Complete a frase: 
 
Quando olhei a ______ ardendo, 

Qual fogueira de _____________ 

Eu Perguntei a Deus do ________ 

Por que tamanha _____________? 

 
5 - Leia em voz alta a palavra TERRA. 
 
Marque X na afirmação correta 

(  ) as letras RR têm som forte 

(  ) as letras RR têm som fraco 

 
6 - Leia as palavras em voz alta e marque X na 
afirmação correta. 
 
(  )  Céu  (   )  Cél 

(  ) Hoje  (  ) Hoji 

(  ) Mesmo (   ) Mesmu                                 
        
                                                                                     Pássaro Asa Branca: 
                

 

 

 

 

 

 

 
                                    

https://br.pinterest.com/pin/554716879087864610/ 

 

 

 

 
      Acesse e Aprecie algumas músicas tocadas em festas juninas: 

           https://www.youtube.com/watch?v=gNpVbRxuqp8 

https://www.youtube.com/watch?v=gNpVbRxuqp8


            https://www.youtube.com/watch?v=IY-cgWP0juQ 

 

Confirme se você acertou a pergunta 4 da aula passada. 
 

4 – TEM UM MISTÉRIO ESCONDIDO EM NOSSA COMPRA, TEM ALGO ERRADO. DESCUBRA O QUE É? 
 

RESPOSTA:  ARROZ / ALFACE 
Lembra que falamos em fazer uma lista de compras com legumes e frutas? Então, o arroz é um cereal e o alface é uma 
verdura. 

 
Referências bibliográficas: 
https://image.slidesharecdn.com/letrasmusicascoral-110402105546-phpapp01/95/letras-musicas-coral-3-728.jpg?cb=1301741782 acesso 22/06/2020 
https://www.youtube.com/watch?v=IY-cgWP0juQ acesso 22/06/2020 
https://br.pinterest.com/pin/554716879087864610/ acesso 22/06/2020 
https://www.youtube.com/watch?v=gNpVbRxuqp8 acesso 22/06/2020 
 

 
 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 

ATIVIDADE: SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Responda todas as questões no caderno. 
 
   

 

1) Para celebrar a festa junina, Carlos e sua irmã Olga recortaram 26 bandeirinhas vermelhas e 23 bandeirinhas 

brancas. Quantas bandeirinhas eles recortaram no total? 

 

2) Um pipoqueiro foi convidado para vender pipoca na festa junina de duas escolas. Na primeira ele ganhou 316 reais, 

e na outra, 280 reais. Quantos reais o pipoqueiro faturou nas duas festas?  

 

 

3) Patrícia foi convidada parra vender tapioca na quermesse do bairro. No sábado ela ganhou 276 reais, e no domingo, 

265. Qual é a diferença entre os dois dias?  

 

4) Carlos e Olga resolveram fazer um cordão de bandeirinhas com formas geométricas diferentes. Observe cada 

imagem e escreva o nome no caderno. 

 

a) 

 

 

 

 

b)  

 

 

c)  

 

 

 

d)   

 

 

 

 

 

 

5) Uma brincadeira típica de festa junina é acertar a bolinha no balde. Observe o balde abaixo e aponte nas 

alternativas qual é o nome desta forma geométrica. 

https://www.youtube.com/watch?v=IY-cgWP0juQ
https://image.slidesharecdn.com/letrasmusicascoral-110402105546-phpapp01/95/letras-musicas-coral-3-728.jpg?cb=1301741782
https://www.youtube.com/watch?v=IY-cgWP0juQ
https://br.pinterest.com/pin/554716879087864610/
https://www.youtube.com/watch?v=gNpVbRxuqp8


 

 

a) Cubo 

b) Esfera 

c) Cilindro 

 

6) Outra brincadeira é de acertar a argola na garrafa. Observe a imagem e aponte qual é a forma geométrica da argola: 

 

 

a) Triângulo 

b) Círculo 

c) Quadrado 

 
Ilustrações: Professor William 

 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

ATIVIDADE: REFLETIR SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO 

 

 

1 ) Observe a figura abaixo:  
 

                    
Fonte: https://www.huffpostbrasil.com/entry/festa-junina-em-2020-virtual-e-com delivery_br_5eda6a4ac5b68262db5c7190 
https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina 

 

    Celebradas no Brasil desde pelo menos o século XVII, as Festa Juninas constituem a segunda maior comemoração 

realizada pelos brasileiros, ficando atrás apenas do Carnaval. De acordo com os historiadores, a festa tem origem no culto 

aos deuses pagãos, mas sofreu influências do catolicismo e hoje há forte associação com os santos católicos, como Santo 

Antônio, São João e São Pedro. 

    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. 

1) Você já participou em alguma festa junina na sua escola, na sua família ou na casa de algum amigo? Faca um 

pequeno texto sobre isso relatando as danças típicas, as comidas e outros elementos das festividades juninas. 

https://www.huffpostbrasil.com/entry/festa-junina-em-2020-virtual-e-com%20delivery_br_5eda6a4ac5b68262db5c7190
https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina
https://brasilescola.uol.com.br/carnaval/
https://brasilescola.uol.com.br/carnaval/
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/festa-junina.htm

