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FESTA JUNINA

Hoje daremos continuidade aos preparativos da nossa Festa Junina durante a aula de Arte. 

Cada  grupo  trabalhará  em  seus  respectivos  projetos  pensando  em  formas  diferentes,

divertidas, interessantes e artísticas de apresentar para todos o resultado da pesquisa que vocês

fizeram para o desenvolvimento do trabalho. 

Sugestões: 

Lendas, Festas Tradicionais, Vestimentas e Características linguísticas: O grupo responsável

pelas lendas pode fazer uma “contação” de história com objetos cotidianos para mostrar a lenda,

ou ainda um teatro de sombras ou fantoches. Também dá pra fazer um tutorial de penteado e

maquiagem  para  festa.  E  que  tal  criar  uma  cena?  Faça  um  diálogo  que  pode  ser  gravado

separadamente e depois junte as cenas gravadas, abordando todas essas curiosidades que vocês

querem mostrar.

Acesse para ter uma ideia: https://www.youtube.com/watch?v=FPT7nCggNXg

Comidas, Bebidas, Crenças e Superstições: O grupo responsável pelas comidas pode gravar

um vídeo ensinando a fazer um dos pratos possíveis (contando com a ajuda das famílias de vocês,

com certeza todos gostariam). Também vale aqui um cena, um diálogo fictício comentando sobre

as crenças e superstições do lugar!

Tradições,  Brincadeiras,  Danças  e  Músicas:  Já  o  pessoal  responsável  pelas  brincadeiras,

danças  e  músicas  poderia  fazer  uma  apresentação  de  uma  das  músicas  estudadas,  mesmo

gravando separadamente,  fazendo a sobreposição dessas vozes depois.  Ou ainda ensaiar para

cantar ao vivo no dia da Festa Junina! Também vale a pena descobrir brincadeiras que possam ser

feitas a distância, ou jogos que possam ser confeccionados (dá pra fazer mais um tutorial aí!). 

Como faremos?

Realizaremos a nossa videoconferência de arte, como de costume, e de lá vocês vão me

mostrar o desenvolvimento do trabalho e nos distribuiremos para dar continuidade a ele. 

O convite para as videoconferências, como sempre, serão enviados para o e-mail de vocês.

https://www.youtube.com/watch?v=FPT7nCggNXg

