
Escola Municipal Dalva Barbosa Garrido 

Sábado letivo, 12 DE JUNHO DE 2021 

Objetivos: 

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 

(EF01HI08X) Reconhecer o significado das comemorações e festas escolares, diferenciando-

as das datas festivas comemoradas no âmbito familiar ou da comunidade, identificando os 

eventos como frutos de experiência de na comunidade determinado coletivo social. 

FESTA JUNINA - JUNE’S PARTY 

A presente festa junina on-line foi elaborada de forma interdisciplinar com as professoras do 

1º ano do turno da manhã e tarde Claudia Maria Santa Rosa Araújo, Lilian Poloni Corrêa da 

Silva, juntamente com a professora de Inglês Dorilene Amaral. 

Iniciamos com a professora Claudia explicando a origem das festas juninas, no decorrer a 

professora Lilian falava as advinhas juninas e os alunos tinham que responder, o que foi um 

sucesso, quando respondidas a professora de inglês ensinava as respostas mostrando as figuras 

e escritas em inglês, os alunos repetiam, encerrando com uma dança junina com a música “ 

Cai, cai, balão. ” 

O que é o que é, salgada ou doce é muito gostosa, faz barulho na panela quando estoura? 

                              

O que é o que é, sou amarelinho, uso capa verde muito saboroso e agrado muita gente? 

                       

 

 



O que é o que é, ilumino sem parar, perto de mim quentinho vai ficar, mas cuidado para não 

se queimar! 

         

O que é o que é, sou muitas cores sortidas, alegro a festa inteirinha, fico balançando ao vento 

e me chamam...  

                 

O que é o que é, sou feito de papel termina com “ão” sobe para o céu na noite de São João!  

                 

O que é o que é, sou feito de palha, e sou usado na cabeça. Protejo do sol e da chuva e deixo o 

caipirinha uma beleza? 

                  

 



O que é o que é, sou uma brincadeira, muito usada na festa junina, com vara e linha, pesco o 

peixe na boquinha? 

      

O que é o que é, sou muito tradicional em todas as festas juninas. Me originei na França, sou 

uma dança divina..  

       

O que é o que é, sou vermelhinha caramelada e docinha. Sou vendida em festas juninas, todos 

amam uma mordidinha.. 

        

 

 



 


