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FESTA JUNINA ON-LINE

Cronograma para a Festa Junina Fundamental 2 on-line.

30/06 Terça-feira – Apresentação dos trabalhos das turmas 8º e 9º anos

7h30 

- Vista-se a caráter: Escolha um traje junino para participar da festa on-line;

- Reveja os seus trabalhos do projeto O Brasil de Todos Nós postado no Padlet: Verifique se

a parte visual está atrativa, se tem alguma correção ortográfica a ser feita, se está clara a

identificação dos integrantes do seu grupo nas postagens e outras possíveis melhoras a

serem realizadas.

-  Se  você  é  do  8º  ou  9º  ano,  é  importante  combinar  com  o  seu  grupo  como  será  a

apresentação  de  vocês.  Conversem,  façam  o  planejamento  e  combinados  dessa

apresentação.

- Prepare o seu lanche: Separe alguma comida típica junina para a hora do intervalo. Há

deliciosas  opções:  cachorro-quente,  bolos,  pipoca,  doces  com  milho,  doces  com

amendoim ...

9h: Início da Festa 
Responsável: Júlia.

9h15 Apresentação dos trabalhos do 9º ano – Região Norte

Grupo 1: Amanda, Beatriz, Miguel e Samuel.
Temas: Tradições; Brincadeiras e Características Culturais; Danças/Músicas.
Produções: Podcast; Pesquisa.

Grupo 2: Carol, Lorena e Robert
Temas: Festas tradicionais; Vestimentas; Lendas; Características Linguísticas.
Produções: Vídeo sobre as vestimentas; Vídeo das lendas; Pesquisa.

Grupo 3: Gabriel, Isabela, Maria Clara e Theo
Temas: Comidas/bebidas; Localização geográfica; Crenças e superstições; Artes populares/
artesanato.
Produções: Vídeo de culinária; Pesquisas.



10h20: Intervalo 
Aprecie o seu lanche exclusivo da culinária típica junina. Converse com os seus colegas e
aproveite este momento de descontração!

10h40 Brincadeira 
Responsáveis: Júlia e Vinícius.

11h Apresentação dos trabalhos do 8º ano – Região Nordeste
Grupo 1: Filipe, Ícaro e Murilo.
Temas: Jogos; Música.
Produção: Simulação de uma Festa Junina no jogo Minecraft, apresentando o preparo das
comidas e bebidas vendidas, prendas e jogos; Explicação dos jogos mais comuns na região.

Grupo 2: Fabrício, Julia e Mariana.
Temas: Vestimentas; Lendas
Produções: Textos, desenhos e narração das principais lendas; Texto sobre as vestimentas 
mais comuns nas principais festas tradicionais juninas; Vídeo sobre as vestimentas.

Grupo 3: Beatriz, Danielle e Mayara
Temas: Culinária; Festas tradicionais
Produções: Vídeo apresentando os membros do grupo; produção textual; vídeos sobre os 
enfeites tradicionais em miniatura; fotos das maquetes com os enfeites; vídeos de receitas 
de versões de doces tradicionais juninos da região.


