
Sugestões de Atividades para 
Festa Junina 
Sugestões de Atividades que podem ser trabalhar com está data 
comemorativa: 

 Desenhos para colorir; 
 Produção Textual; 
 Trabalhar quadrinha com todos os alunos; 
 Confecção de bandeirinhas; 
 Trabalhar com músicas; 
 Dramatização ou Teatrinho; 
 Decoração da Sala de Aula; 
 Confecção de Lembrancinhas; 
 Confecção de Murais e Painéis; 
 Rodinha de Conversa; 
 Leitura e Interpretação; 
 Entre outras. 

Projeto festa junina educação 
infantil com atividades 

OBJETIVOS: 

 Valorizar a cultura brasileira 
 Conhecer as características das festas juninas ( alimentação, vestuário, 

brincadeiras e músicas). 
 Explorar  músicas e vivenciar brincadeiras típicas de festa junina. 
 Estimular a socialização das crianças 
 Despertar o respeito pelo meio ambiente 

DESENVOLVIMENTO:LINGUAGEM ORAL 
E ESCRITA 

 Apreciar poemas, histórias e quadrinhas sobre o tema. 
 Explorar adivinhações. 
 Escrever palavras referentes a festa junina. 

NATUREZA E SOCIEDADE 

 Conversar com as crianças sobre as características das festas juninas: 
 Alimentos: pipoca, cocada, pé de moleque, pamonha, bolo de fubá, milho 

cozido, etc. 



 Vestuário: chapéu de palha, vestidos rodados, bota, blusa xadrez. 
 Brincadeiras: pescaria, boca de palhaço, boliche, bola ao cesto, árvore de 

surpresa 
 Conversar sobre a preservação do meio ambiente ( evitar queimadas, 

desmatamento) não soltar balões. 

MATEMÁTICA 

 Marcar no calendário: 05 de Junho -Dia do Meio Ambiente. 
 O dia que será a festa junina na escola. 
 Explorar o conceito: grande /pequeno, posição. 
 Explorar quantidades. 

MÚSICA 

 Apreciar  diferentes  músicas de  festas juninas. 
 Música para o ensaio. 

MOVIMENTO 

 Coreografia da apresentação. 
 Explorar alguma brincadeiras: boliche  e pescaria. 

ARTES 

 Realizar atividades de colagem,desenho e pintura 
 Apreciar a obra de arte do artista Alfredo Volpi, Bandeirinha , releitura da 

obra. 

Culminância: 

 Elaboração de um mural com as características de um verdadeira Festa 
Junina. 

 Exposição  dos trabalhos 
 Festa Junina  

Avaliação: 
Será avaliado no decorrer do projeto a participação, a colaboração e 
a  organização dos alunos durante as atividades. 

 


