
EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 
 
5º 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: ARTE 

 

Descrição da atividade: Vamos dar continuidade ao nosso trabalho com a temática da Festa Junina, destacando os 

aspectos culturais desta festividade. Vamos abordar nesta atividade um personagem bem conhecido que é o 

espantalho. Vamos observar alguns espantalhos pintados pelo Artista Candido Portinari, esse personagem que costuma 

ficar nas plantações para espantar os pássaros e não comer as sementes, fez parte da infância de Candido Portinari, e as 

suas pinturas deram origem a sua série de Espantalhos. Vamos observar as imagens.  

 

  
 
 
ATIVIDADE: Agora que vocês já olharam e puderam perceber os detalhes, as cores, o ambiente, cenário etc. Vamos por 

a mão na massa, vamos fazer um espantalho bem bonito e criativo. Pensando no cenário que são representados nas 

festas que fazem parte da cultura de nosso país. Veja o que você tem em sua casa que possa ser utilizado para fazer 

esse espantalho, seja criativo e original, deixo uma dica para vocês: procurem roupas velhas, que não usem mais, 

retalhos, chapéu de palha, pedaços de estopa, enfim, todo material servirá para você criar o seu espantalho.  

 

Aqui segue alguns modelos para você se inspirar.  

Você também pode desenhar se preferir! 

                                 
 
Não se esqueçam de registrar e guardar as atividades que estão fazendo, pois você levará para escola quando 
voltarmos. 
 
Sugestão: Aqui segue um vídeo do Quintal da Cultura para você conhecer um pouco da vida do Pintor Candido Portinari. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=q1Q1JdNUYJA 
https://www.youtube.com/watch?v=UFUW-U0pC70&t=10s 

https://www.youtube.com/watch?v=q1Q1JdNUYJA
https://www.youtube.com/watch?v=UFUW-U0pC70&t=10s


 
Referências:  
https://images.app.goo.gl/1FyxTuU4b9JZaVrb9 
https://images.app.goo.gl/az8okNHok8qonxC59 

https://images.app.goo.gl/f55Zjr6UDZYR5ELTA 
https://images.app.goo.gl/iYc12LSFhvYCNciv5 
https://images.app.goo.gl/jwD5pMtKtHLiQMh18 

 

 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 

ATIVIDADE: REGULARIDADE NUMÉRICA 

  

                                                         EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 

Data ________/_________/_________ 
 
 

 
 

 

Com uma calculadora, e em grupos de três pessoas, realizaremos um jogo matemático com números decimais. As 

regras são as seguintes: 

 

● Vocês colocarão em uma “caixa” números de 0 a 60. O jogo terá 10 rodadas. 

● Nas primeiras cinco rodadas você deve sortear apenas um número na caixa. Se o número for zero, sorteie 

outro.  

● Registre o número sorteado na tabela na coluna onde está escrito “Parte Inteira”.  Complete a coluna “Parte 

Decimal” com zero. Faça os cálculos solicitados e preencha o restante da tabela. 

● Nas próximas cinco rodadas sorteie dois números. O primeiro número sorteado deve ser anotado na tabela 

na coluna onde está escrito “Parte Inteira”. Dessa vez, não tem problema em sortear o zero. 

● O segundo número sorteado deve ser anotado na tabela na coluna onde está escrito “Parte Decimal”. 

● Depois disso, com a calculadora, vocês devem fazer os cálculos indicados e registrar os resultados. 

 

 

 

 

https://images.app.goo.gl/1FyxTuU4b9JZaVrb9
https://images.app.goo.gl/az8okNHok8qonxC59
https://images.app.goo.gl/f55Zjr6UDZYR5ELTA
https://images.app.goo.gl/iYc12LSFhvYCNciv5
https://images.app.goo.gl/jwD5pMtKtHLiQMh18


EXEMPLO 1:    

 

 
 

Agora responda as questões a seguir: 

 

1 - Você observou o que aconteceu com os resultados das multiplicações por 10? E com os resultados das divisões 

por 10? 

 

2 - O que você observou que aconteceu com os resultados das multiplicações por 100? E com os resultados das 

divisões por 100? 

 

3 - O que você observou que aconteceu com os resultados das  

 

multiplicações por 1 000? E com os resultados das divisões por 1 000? 

 

4 - Compare a tabela do seu grupo com os grupos vizinhos? Será que aconteceu algo semelhante com a tabela deles? 

 

 

 

EXEMPLO 2:  

- 1 numero sorteado nas primeiras rodadas: se o numero 5 for sorteado 

- 2 numeros sorteados a partir da 5ª rodada: 15 e 23 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: REVISTA NOVA ESCOLA 

 

Sortear números de 0 a 60 

 

 

 

DISCIPLINA: PORTUGUÊS 

ATIVIDADE: LEITURA E INTERPRETAÇÃO 

 
 

RODADA PARTE 
INTEIRA 

PARTE 
DECIMAL 

NÚMERO 
FORMADO 

RESULTADOS 

 
1ª 

 

 
5 

 
0 

 
5 

X10 X100 X1000 

50 500 5000 

÷10 ÷100 ÷1000 

0,5 0,05 0,005 

 
 

2ª 

   X10 X100 X1000 

   

÷10 ÷100 ÷1000 

   

 
 

3ª 

   X10 X100 X1000 

   

÷10 ÷100 ÷1000 

   

 
 

4ª 

   X10 X100 X1000 

   

÷10 ÷100 ÷1000 

   

 
 

5ª 

   X10 X100 X1000 

   

÷10 ÷100 ÷1000 

   

 
 

6ª 

 
 

15 

 
 

23 

 
 

15,23 

X10 X100 X1000 

152,3 1.523 15.523 

÷10 ÷100 ÷1000 

1,523 0,1523 0,01523 

 
 

7ª 

   X10 X100 X1000 

   

÷10 ÷100 ÷1000 

   

 
 

8ª 

   X10 X100 X1000 

   

÷10 ÷100 ÷1000 

   

 
 

9ª 

   X10 X100 X1000 

   

÷10 ÷100 ÷1000 

   

 
 

10ª 

   X10 X100 X1000 

   

÷10 ÷100 ÷1000 

   

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/963/regularidade-na-multiplicacao-e-divisao-de-decimais-por-10-100-e-1-000


ATIVIDADE 1: Leia o texto e responda às questões 

 

ORIGENS DAS FESTAS JUNINAS 

 
Fonte: Obra “Festa Junina”, artista plástica Naif Aracy 

 
Existem duas explicações para o nome Festa Junina. A primeira diz que este nome surgiu porque as festividades 

acontecem durante o mês de junho. 

A outra explicação diz que esta festa tem origem em países católicos da Europa e, portanto, seria uma homenagem a 

São João. No princípio, a festa era chamada de Joanina. 

De acordo com historiadores, essa festividade foi trazida para o Brasil pelos portugueses, quando o Brasil era governado 

por Portugal. Mas outros povos também influenciaram as nossas festas juninas como os chineses, espanhóis e 

franceses. 

Da França veio a dança marcada que deu origem às danças de quadrilha. 

Já a tradição de soltar fogos de artifício veio da China, que teria iniciado a fabricação da pólvora. 

De Portugal e da Espanha teria vindo a dança de fitas, muito comum em festas juninas do Brasil. 

Todos esses elementos culturais dos afro-brasileiros e imigrantes vindos de Portugal, Espanha e França foram, com o 

passar do tempo, misturando-se aos aspectos culturais dos brasileiros, dando origem às festas juninas como elas são 

hoje em dia. 

                                                                                                                                                                                                 Fonte: Portal do Professor - MEC 

 
Responda as perguntas em seu caderno: 

 

1) Quais são as duas explicações para o nome Festa Junina? 

2) Quem trouxe essa festividade para o Brasil?         

3) Que país introduziu a dança da quadrilha nas nossas festas?     

4) Qual país trouxe para o Brasil a tradição de soltar fogos? 

5) Qual país ensinou aos brasileiros a dança de fitas?  

 

 

ATIVIDADE 2: Leia o texto. 

MILHO 

                                Fonte: Freepik 



Como o mês de junho é a época da colheita do milho, grande parte dos doces, bolos e salgados, relacionados às 

festividades, são feitos desse alimento. Pamonha, curau, canjica, cuscuz, pipoca, bolo de milho são apenas alguns 

exemplos. 

Além das receitas com milho, também fazem parte do cardápio desta época: arroz doce, bolo de amendoim, pinhão, 

bombocado, broa de fubá, cocada, pé-de-moleque, quentão, batata doce e muito mais. 
                                                                                                                                                                                                   Fonte: Portal do Professor - MEC 

 

Procure os alimentos descritos no texto e os escreva em seu caderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3:   

 

CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO – O QUE É?  

As campanhas de conscientização são o conjunto de ações na promoção de apoio a iniciativas de solidariedade e de 

promoção à vida. Tem como objetivo promover a vida, despertando a consciência sobre o cuidado com a saúde e do 

planeta terra. 

 

SOLTAR BALÕES É CRIME 

 

G U N K B S Q G T S V G Z C C B R 

T B O L O D E M I L H O Y K J A L 

Q O M P M Z T Q G P C G R Q N T G 

W L N O B X C U R A U T F S M A B 

E O B I O C B W H M S S V C F T R 

R D V Y C V H E J O C O C A D A O 

T E C T A B J A K N U A G G T D A 

Y A A G D N U S L H Z S H H H O D 

U M N H O M I F O A Q D J T J C E 

I E J J Q A O C I F D E Y P U E F 

O N I K E S P I P O C A A I T A U 

P D C L R D L V Y G V Y S N F V B 

A O A R R O Z D O C E H D H S B Á 

S I X N T G H B Q U E N T Ã O G Q 

D M P É D E M O L E Q U E O Q J F 



A prática já fez muitas vítimas, destruiu casas, queimou florestas e matou muitos animais. Ao ser lançado no ar, 

o balão expõe todas as pessoas já que nunca se sabe onde e em que situações ele vai cair. Por isso é uma prática 

proibida por lei.   

E todo esse quadro se agrava nos meses de junho e julho por conta da estiagem das chuvas e ar mais seco, o 

que facilita a propagação de incêndios florestais que destroem a fauna e a flora. Há também o risco de incêndios nas 

áreas urbanas, em casas, postos de combustíveis, depósito de produtos químicos, galpões de reciclagem, além dos 

problemas ao tráfego aéreo. 

A Lei Federal 9.605 de 1998, chamada de Lei de Crimes Ambientais, proíbe a fabricação, a venda, o transporte e 

a soltura de balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas ou qualquer 

tipo de assentamento urbano.  
Fonte imagem e texto: Destak Policial 

 

Agora é a sua vez! Crie, em seu caderno, uma campanha de conscientização alertando sobre os riscos de soltar 

balões. 

 

 

ATIVIDADE 4:  Observe com atenção as personagens e o que eles estão fazendo, depois escreva em seu caderno as falas 

dos balões. 

 
Fonte: Ensinar Hoje 



F
o
n
te

: 
S
ó
 E

s
c
o
la

 
ATIVIDADE 5: Leia o texto a seguir. 

 
Vamos agora aprender um pouco mais sobre alguns 

elementos e atividades que toda a festa junina tem, segue: 

Fogueira - A fogueira na festa junina representa chama 

de vida e boas novas. Elas são utilizadas para esquentar as 

comidas típicas, como canjica, curau e até mesmo o quentão, 

bebida própria para aquecer em dias de frio, temperada com 

gengibre. A fogueira, fica em evidência na festa e é rodeada por 

lanternas e bandeirinhas formando o típico ambiente de arraial. 

Música - A música é tocada ao longo da festividade sob o ritmo acentuado de forró. A banda é um item 

imprescindível, funciona como animadora.  

Dança - Existem diversas danças, mas a mais conhecida é a quadrilha. Nela, um marcador comanda a dança. Os 

comandos devem ser seguidos e respeitados. Esta dança típica chegou ao Brasil durante o período regencial e fez 

grande sucesso na corte do Rio de Janeiro, caindo depois no gosto popular. A sanfona, a vila, o violão e o triângulo são 

instrumentos muito utilizados para acompanhar a quadrilha. 

A dança começa com os casais posicionados frente a frente. Os cavalheiros cumprimentam as damas e em seguida, as 

damas cumprimentam os cavalheiros. Eles trocam de lado, em seguida o cavalheiro busca a dama e começa o grande 

passeio pela roça. Esse passeio apresenta diversas interferências ditas pelo marcador, como "olha a chuva, “olha a 

cobra". Ao final, o casal despede-se. 

Brincadeiras – Uma das brincadeiras mais conhecidas é a corrida do ovo - É estabelecido um ponto de partida e 

de chegada. Os participantes devem estar posicionados no ponto de partida. Eles receberão uma colher com um ovo. A 

colher é colocada na boca. Vence o participante que chegar ao final primeiro sem derrubar o ovo da colher. 

Agora que já aprendemos muito, vamos pular e comemorar, pois estamos no mês das Festas Juninas! 

Fonte: Smart Kids 

 
Responda as questões: 
 
1) Coloque ( V ) se for verdadeiro ou ( F ) se for falso: 
 
(    ) O pagode e o samba são músicas típicas de Festa junina. 

(    ) A fogueira fica em evidência na festa e é rodeada por lanternas e bandeirinhas. 

(    ) A dança quadrilha chegou ao Brasil durante o período regencial. 

(    ) Uma das brincadeiras mais conhecidas é a dança da cadeira. 

 
2) Complete as frases com o auxílio do texto: 
 

                               FORRÓ – QUADRILHA – CORRIDA DE OVO – FOGUEIRA 

 
a) Uma das brincadeiras mais conhecidas é a _____________________________. 

b) Na _________________ os passos da dança devem ser seguidos e respeitados. 

c) A música é tocada ao longo da festividade sob o ritmo acentuado de ____________________. 

d) A _____________________ na festa junina representa chama de vida e boas novas. 

 

 



DISCIPLINA: CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

ATIVIDADE: CONHECER A CULTURA DO NOSSO POVO ATRAVÉS DE FESTAS TRADICIONAIS 

 

 

Atividade: A atividade consiste em ler, interpretar, observar refletir, pesquisar com familiares e  internet  e realizar as 

atividades solicitadas. 

 

AS PRINCIPAIS FESTAS CULTURAIS BRASILEIRAS  

 Nosso povo é formado por três etnias básicas: os índios do Brasil, negros da África e brancos de Portugal. Ao 

longo de nossa formação como povo recebemos a influência de outros povos imigrantes como italianos, alemães, 

japoneses etc. 

 Esta miscigenação deu origem a um povo alegre, hospitaleiro, festivo e com uma culinária bem diversa. Os 

diferentes povos influenciaram em nossos hábitos, nas artes, danças, músicas, crenças s e até em nossa língua, gerando 

um povo multicultural. 

Assim, a cultura e o folclore brasileiras tornaram-se muito ricos e formados por diferentes eventos, tradições e 

festas que contam nossas histórias, nosso modo de ser, crenças, lendas, lutas, músicas, danças, língua, e imaginário do 

nosso povo. As festas são uma forma de preservar nossa identidade, de nos unir enquanto povo e preservar nossas 

tradições. 

 

As principais festas do nosso país:  

FESTA PERÍODO REGIÃO OBJETIVO / CARACTERÍSTICAS 

A Lavagem Do 

Bonfim  

Segunda quinta 

feira de janeiro 

Salvador - Bahia homenagem a oxalá / Deus. As baianas 

lavam as escadarias da igreja com água 

de cheiro, cantos e orações para 

abençoar o ano que se inicia 

 Carnaval Fevereiro/março Todo o país sendo a 

do Rio de Janeiro a 

mais famosa  

Comemorar a alegria. Tem muitos 

bailes, desfiles e blocos de carnaval 

Virada Cultural De SP Maio  São Paulo - SP Promover a cultura e a arte. Acontece 

vários shows musicais, espetáculos de 

teatro, danças e oficinas  

Festa Do Boi Bumba Junho  Parintins - Amazonas  Agradecer ao milagre que, segundo a 

lenda, ressuscitou um boi e salvou 

negros da ira de seu senhor. 

É uma festa com teatro, ópera, danças 

típicas, orações, fantasias e desfiles 

pelas ruas da cidade.  

Parada Do Orgulho 

LGBT 

Junho  São Paulo - SP Luta pelo respeito às diferenças e 

contra a LGBTfobia com muitos shows, 

desfiles e dança  

Festa Juninas Junho  Em todo o Brasil, 

sendo as do 

Nordeste as mais 

famosas  

Agradecer as colheitas e homenagear 

os padroeiros. São festas alegres, 

coloridas com danças, músicas, comes, 

bebes e brincadeiras. 

 

Festa do Imigrante  Junho Museu do Imigrante 

em São Paulo - SP 

Homenagear os imigrantes que vieram 

para o Brasil. Tem shows, comidas, 

bebidas e artesanatos típicos de vários 

países  

 



Flip – Festa Literária 

Internacional De 

Paraty 

Julho  Paraty - RJ Divulgar a literatura com debates de 

diferentes temas, participação de 

escritores nacionais e internacionais e 

venda de livros  

Festa Do Peão De 

Barretos   

Agosto  Barretos -SP Festa que comemora a vida do peão de 

gado com rodeios, prêmios, baile, 

shows e muita cantoria. 

Festa de San Genaro  Setembro Bairro da Mooca - SP  Festa em homenagem à colônia de 

imigrantes Italianos com danças, 

pratos, bebidas e artesanatos típicos. 

Círio De Nazaré Outubro  Belém – Pará Homenagear a mãe de Cristo  

 

Oktoberfest  Outubro  Santa Catarina  Homenagem à colônia de imigrantes 

Alemães. Tem muita comida, dança e 

bebida típica, principalmente a cerveja.  

Folia De Reis  Dezembro  Todo o país  Homenagem aos 3 Magos que 

visitaram Cristo em seu nascimento 

 

Além de falar do nosso jeito de ser, muitas destas festas são conhecidas no mundo inteiro, atraindo turistas para 

o nosso país, o que gera renda e desenvolvimento principalmente no turismo e comércio. 

O Brasil, por ter recebido inúmeros imigrantes, carrega em sua cultura muitas festas, hábitos, comidas, bebidas, 

e até palavras de diferentes origens. 

Agora estaríamos em tempos de muitas festas, mas como vivemos a pandemia do Corona Vírus, estas festas 

foram suspensas. Contudo, o povo tem dado um jeito com as festas em família e as virtuais. 

 

 

AS FESTAS EM DIADEMA  

 Em Diadema temos duas festas tradicionais, muito comemoradas pela população: a Festa de Nossa Senhora dos 

Navegantes e as Festas Juninas. 

                                                         Foto acervo Wikipédia 
 

 A festa de Nossa Senhora dos Navegantes teve início em 1953, quando a represa Billings era mais volumosa, 

limpa e chegava às margens da igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro de Eldorado. Usada por pescadores e 

pra lazer, no dia da santa reuniam-se vários barcos em procissão que levava a santa para abençoar a represa e retornava 

à igreja para missa e festejos. Ela acontece em 02/02, e durava uma semana inteira. 

 A festa teve origem quando dois pescadores fixaram residência e o lugar, paulatinamente, outros pescadores 

vieram e a região passou a ser frequentado por turistas, tornando-se um centro de atividades náuticas. Havia inclusive 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Festa_de_Nossa_Senhora_dos_Navegantes_Diadema_6830936209_6c488989f6_n.jpg


uma marina no local, tamanho era a quantidade de barcos que ali ficavam atracados. Foi construída uma capela e o 

hábito de abençoar os barcos e a represa, dai a festa surge em homenagem à padroeira dos navegantes. 

  Em virtude dos problemas ambientais que sofre a região, a represa diminuiu muito e não chega mais às portas 

da igreja. Existe muita sujeira nas águas e poucos se atrevem a pescar ou a navegar na região, principalmente pelo mau 

cheiro, o que acabou com a procissão náutica no reservatório, agora a caminhada só acontece por terra. 

A festa conta com apoio da Prefeitura de Diadema que oferece toda infraestrutura para sua realização: palco, 

orientação de trânsito, segurança, ambulância para casos de emergência e divulgação. E é organizada por moradores do 

bairro e a Igreja. 

O bairro sofreu com ocupação irregular e muito intensa, atualmente é o bairro mais populoso da cidade, e com 

isso muito lixo e esgotos foram e continuam sendo despejados na represa sem tratamento. Com as secas e a poluição a 

represa foi muito prejudicada. Em algumas áreas, hoje, mais parece um esgoto a céu aberto.  

Outro grave problema que esta ocupação irregular trouxe foi colocar em risco as áreas de mananciais em torno 

da represa. São áreas com fontes de água doce superficial ou subterrânea utilizadas para consumo humano ou 

desenvolvimento de atividades econômicas. As áreas contendo os mananciais devem ser alvo de atenção específica da 

população e autoridades, mas nem sempre isso acontece. 

Em função destes acontecimentos, além da redução do nível, a água do reservatório tornou-se imprópria para 

beber, banho e pesca. Muitos peixes morreram e os lençóis freáticos (águas no subsolo) estão sendo contaminados e 

secando. 

 O homem, com suas ações desordenadas, destrói a natureza paulatinamente. Infelizmente nossas ações 

mudam a paisagem natural e causam muitos danos a nós mesmos e ao meio ambiente. 

As festas juninas acontecem na cidade durante todo o mês de junho e algumas vezes em julho também, nas 

paróquias, associações de bairros e escolas do município. 

Saiba mais visitando o site ou o facebook do Centro da Memória de Diadema. 

 

Autoria: Professora Cleusa Ramos. 

 

ATIVIDADES 

 

ATIVIDADE 1:  Quais destas festas são conhecidas por você e sua família? 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2: Reflita sobre o texto e identifique a origem das festas e enumere a segunda coluna de acordo com a 

origem apresentada na primeira coluna 

 

!- Festa Religiosa   (   ) A Lavagem Do Bonfim  

  (   )  Carnaval 

2- Festa Cultural  (   ) Virada Cultural De SP 



  (   ) Festa Do Boi Bumba 

3- Festa de trabalhadores   (   ) Parada Do Orgulho LGBT 

  (   ) Festa Juninas 

4- Festa a Imigração   ( ) Flip – Festa Literária 

Internacional De Paraty 

5- Festa pelos direitos   (   ) Festa  Do Peão De Barretos   

  (   ) Círio De Nazaré 

  (   ) Oktoberfest  

  (   ) Folia De Reis  

(. ) Festa de San Genaro  

  (   ) A Lavagem Do Bonfim  

 

ATIVIDADE 3:  Preencha o quadro com as festas do mês de junho. 

 

Festa  Local onde ocorre  

  

  

  

  

 

ATIVIDADE 4:  Lemos que em Diadema houve prejuízos ao meio ambiente e a própria população. O que provocou estes 

prejuízos e quais foram eles? 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 5:  Pesquise fotos e desenhe como era a represa Billings no Bairro do Eldorado em Diadema antes e hoje. 

 

ANTIGAMENTE                                                              HOJE  

 

 

 

 

 


