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Esta atividade não está diretamente ligada a 

um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. 

Sua proposta é promover um momento de 

diversão e interação alunos, professores e 

comunidade escolar. Mas é possível conectá-

la ao ODS 4 – Educação de Qualidade, pois o 

incentivo à leitura de livros de qualidade 

também contribui para a boa formação 

cultural e intelectual da criança. 

 

https://voluntariadostd.v2v.net/
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RESUMO DA ATIVIDADE 

Convidar os alunos a participarem da montagem, 

organização e condução de uma barraca de 

brincadeiras na festa junina prevista da escola.  

Nessa atividade, eles terão a oportunidade de 

integrar um grupo de trabalho composto por 

voluntários, alunos e professores para o 

planejamento da brincadeira e distribuição de 

prendas literárias. 

Além de incentivar a leitura por meio da 

distribuição de livros, ao optar pela realização da 

ação completa você também estará contribuindo 

para: 

• Ampliar o repertório de brincadeiras 

populares presentes nos festejos juninos. 

• Proporcionar aos alunos uma situação de 

trabalho coletivo, permitindo que participem 

ativamente da organização e condução da 

atividade. 

MONTE AQUI SEU 

CRONOGRAMA 

[                ] PASSO 1: Apresentação e 

planejamento da ação. 

[                ] PASSO 2: Organização da ação, 

incluindo a arrecadação de livros  

[                ] PASSO 3: Realização da ação 

[                ] PASSO 4: Divulgação e registro da 

atividade no portal do PEB. 

PREPARE-SE 

 Passo-a-passo completo  

 Informações para o facilitador  

  
 

PÚBLICO RECOMENDADO 

• 8o e 9o anos do Ensino Fundamental 2  

• Ensino Médio  

• Comunidade escolar (familiares, 

professores, funcionários da escola, 

moradores do entorno, pessoas do 

relacionamento dos voluntários, etc.) 

  

https://voluntariadostd.v2v.net/
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1. Passo-a-passo completo 
 

 

  
 

Entre em contato e agende uma conversa com a escola para apresentar a proposta da atividade. Verifique se a 

instituição já previu em seu calendário a realização de uma festa junina e questione a possibilidade de inserir a 

proposta da barraca de brincadeiras ao evento. Possivelmente, toda essa articulação será encaminhada com a 

coordenação pedagógica, que poderá indicar as turmas e professores mais adequados para realizá-la. 

No dia do encontro, é importante abordar os seguintes pontos: 

• Leve a proposta por escrito para compartilhar com a instituição, explicando seus objetivos e etapas; 

• Levante questões como espaço, materiais e equipamentos com antecedência. Esse alinhamento com a 

equipe escolar evita contratempos durante a atividade;  

• Peça autorização para a atividade ser filmada ou fotografada; 

• Indique seu interesse em promover essa atividade em parceria com os professores. Se isso for viável, 

solicite o agendamento de um bate papo com eles. Isso pode proporcionar maior compreensão e 

engajamento dos docentes.  

 

 

 
 

 

Arrecadação de livros 

Inicie a campanha de arrecadação de livros usados no seu ambiente de trabalho, entre familiares e amigos. 

Preferencialmente, organize uma vaquinha para a compra de livros novos, procurando abranger todas as 

faixas etárias. Se possível, peça a uma professora da escola que indique uma lista de títulos de boa qualidade.  

Lembre-se que, se a compra de livros ocorrer com recursos do Fundo PEB, é necessário ter nota fiscal de 

compra ou cupom fiscal. No caso de vaquinhas não é necessário prestar conta ao IEB. É fundamental ter em 

vista que as obras devem atender a critérios básicos de qualidade. Por exemplo:  

• Bom estado de conservação; 

• Assuntos adequados ao público;  

• faixa etária;  

• qualidade da obra. 

 

Alinhamento com o(s) professor(es) parceiro(s) desta atividade 

Agende uma conversa com o(s) professor(es) indicado(s) pela escola para apoiá-lo na organização da 

atividade. Nessa conversa é importante: 

• Explicar a relevância e os propósitos da ação, bem como todas as suas etapas de desenvolvimento; 

• Ouvir e integrar as sugestões que surgirem; 

PASSO 1 

PASSO 2 

Apresentação e planejamento da ação 

 

Organização da ação 
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• Refletir sobre as possibilidades de participação do(s) professor(es), para que a atividade aconteça de 

maneira compartilhada. Para potencializar ainda mais a proposta sugere-se incluir a participação de 

um professor de artes (se houver); 

• Afinar o cronograma, estabelecendo como ocorrerão os encontros com a(s) turma(s) escolhida(s). É 

importante frisar que esta atividade deve caminhar juntamente com os preparativos para a festa 

junina da escola. 

 

 

 
 

 

Encontro 1 – Integração dos alunos à atividade 

Apresente a atividade à turma, reforçando sua relevância para a ampliação do repertório de brincadeiras 

tradicionais dos festejos juninos. Explique que eles terão um papel importante na realização da atividade e 

repasse os passos abaixo: 

1. Seleção da brincadeira para a barraca, tais como: pescaria, corrida do saco, corrida do Saci-Pererê, 

jogo do rabo do burro, derrubando latas, correio elegante, pau de sebo, corrida do ovo na colher, 

boca do palhaço, jogo da argola, tiro ao alvo, etc. Eles só não poderão repetir as brincadeiras já 

previstas para outras barracas. 

Monte com o grupo um quadro de brincadeiras conhecidas por eles (use um programa de editor de 

texto ou um flipchart). Indique no quadro a descrição de como se brinca e os recursos necessários. 

Por exemplo: 

 

Brincadeiras Como se brinca 
Materiais 

necessários 
Responsáveis 

Boca do palhaço    

Jogo da argola    

Bingo    

    

 

Após fazer o mapeamento das brincadeiras juninas conhecida pelo grupo, podem ser acrescentadas 

algumas outras que fazem parte do seu repertório. Outra possibilidade é solicitar que os alunos façam 

uma pesquisa mais detalhada na sala de informática (caso haja). Os resultados de todo esse 

levantamento podem ser consolidados no quadro acima 

Finalizada a lista, eleja com o grupo uma ou mais brincadeiras para compor a barraca que eles 

ajudarão a organizar. 

 

2. Converse com o grupo sobre a montagem da barraca. Será uma barraca? Será uma grande mesa com 

um grande tecido pendurado nas laterais da parede? Defina a ambientação do espaço coletivamente, 

mediando as ideias do grupo. Ao final, liste os materiais necessários a fim de providenciá-los com 

antecedência.  

PASSO 3 Realização da ação 
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3. Explique que o diferencial desta barraca será o brinde (livros literários). Proponha que sejam fixados 

na barraca pequenos trechos de alguns textos, como um incentivo à leitura que remeta aos brindes. 

Montar um mapa da barraca em uma cartolina, indicando onde ficará cada brincadeira, pode ser algo 

bastante interessante.  

4. Proponha aos estudantes que confeccionem as brincadeiras escolhidas. Para isso, retome o quadro 

elaborado no passo anterior, onde foram listados os materiais necessários. Caso a escola não 

disponha de tais materiais, será necessário pensar em estratégias para adquiri-los ou até mesmo optar 

por brincadeiras mais condizentes com os recursos materiais disponíveis.  

Para esse processo é recomendável o envolvimento do professor especialista em artes. Uma boa 

alternativa é separar a turma em pequenos grupos de interesse, para que cada subgrupo fique 

responsável pela confecção de uma parte. Não se esqueça de incluir a criação de uma plaquinha com 

o nome da brincadeira, a fim de identificá-la ao público. 

5. Combine como eles deverão acolher e/ou abordar o público no dia da festa. Faça uma roda de 

conversa para discutirem a importância de se relacionarem com os convidados de maneira cuidadosa 

e respeitável, visto que eles terão contato direto com o público. 

 

Organização da barraca e realização da festa 

Veja algumas dicas importantes para o dia da festa: 

• Cheguem com antecedência ao local em que ela acontecerá para ajustar os detalhes, montar a 

barraca e ambientá-la. 

• Cada estudante deve estar ciente da sua função, conforme definido anteriormente (ex.: quem será o 

responsável pela pescaria, pelo jogo da argola, pela boca do palhaço, quem ficará responsável por 

fazer a entrega do brinde, etc.). 

• Tanto o voluntário quanto os outros membros da equipe escolar envolvidos na atividade devem 

acompanhar o andamento da atividade, atentos às possíveis dificuldades que os alunos possam ter. 

• Ao final, solicite que os alunos se envolvam também no processo de desmontagem da barraca e na 

organização do espaço. 

 

 

 
 

Posteriormente, a iniciativa poderá ser matéria no jornal interno, informativo ou blog da instituição. Não se 

esqueça de publicar a atividade no Portal do PEB, registrando os resultados da experiência. Para isso, basta 

criar uma Ação Voluntária dentro da Ação Mãe. 

 

  

PASSO 5 Divulgação da ação 
 

https://voluntariadostd.v2v.net/
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2. Informações para o facilitador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refletindo sobre o sentido das 
Festas Juninas 
Curau, canjica, cocada, cuscuz, milho assado, milho 

verde, bolo de fubá, doce de abobora, pé de 

moleque, pamonha, pinhão, pipoca, arroz doce... 

Você certamente conhece alguns desses pratos e 

sabe em quais meses do ano é possível tê-los 

quase todos reunidos em uma mesa, sob barracas 

enfeitadas com bandeirinhas coloridas, num 

ambiente cercado de muita música, danças, 

brincadeiras e fogueiras.  

Sim, estamos falando das tão populares Festas 

Juninas, que acontecem no mês de junho e, 

atualmente, em algumas regiões do país, também 

durante julho. Mas você conhece a história dessas 

festas? 

As festas juninas são celebrações cristãs que 

ocorrem em vários países e que estão 

historicamente relacionadas com a celebração 

pagã do solstício de verão (no hemisfério norte) e 

de inverno (no hemisfério sul). 

O festejo teve sua origem na Idade Média. Em 

Portugal, essas datas marcaram o início das 

comemorações católicas no país, ao que também 

se alcunhou de Festas Juninas.  

Embora a explicação mais conhecida para o nome 

da festa refira-se ao período em que ela é 

celebrada (o mês de junho), de acordo com fontes 

históricas, a etimologia do termo junina está 

relacionada ao santo católico São João. Trata-se de 

uma derivação de João, sendo que inicialmente era 

conhecida como Festa Joanina. Durante o mês de 

junho, acontece a celebração de três santos 

católicos: São Paulo e São Pedro (dia 29) e Santo 

Antônio (dia 13). 

No Brasil, as Festas Juninas caíram no gosto 

popular de tal forma que, para além do viés 

religioso, é entendida como patrimônio cultural 

brasileiro. 

Essas festas também são particularmente 

difundidas no Norte da Europa (Estônia, Finlândia, 

Dinamarca, Letônia, Noruega, Lituânia e Suécia), na 

Galiza, Irlanda, em partes do Reino Unido, Itália, 

Malta, França, Portugal, Ucrânia, Espanha, Estados 

Unidos, Canadá, Porto Rico e Austrália. 

 

Rituais e simbologias das Festas 

Juninas 

As Festas Juninas, com seus arraiais e quermesses, 

são banhadas de simbologias. A fogueira para 

aquecer e, reza a lenda, para avisar o nascimento 

Viva São João 

Viva o milho verde 

Viva São João 

Viva o brilho verde 

 [...] 

Olha pro céu, meu amor 

Veja como ele está lindo 

Noite tão fria de junho  

Canto tanto canto lindo. 

 

(São João, Xangô Menino, 

Caetano Veloso) 
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de São João menino. Os balões coloridos para 

demarcar o início da festa. O mastro enfeitado 

para a celebração dos três santos. A quadrilha, que 

no Brasil inclui casamento caipira, forró e pessoas 

dançando em pares (com homens trajados com 

camisa quadriculada, calça remendada e chapéu 

de palha, e mulheres com vestido de chita e 

chapéu de palha), retratam uma festa tipicamente 

rural. Os devotos aos santos aproveitam para fazer 

simpatias e adivinhas. São inúmeros os rituais 

presentes neste festejo! 

 

Embora tenha uma origem fortemente atrelada às 

festas dos santos populares de Portugal, as Festas 

Juninas do Brasil são festejos multiculturais, com 

sua rica musicalidade (triângulo, reco-reco, 

pandeiro, sanfona, zabumba) e diversidade 

regional.  

Por todo o país, nesse período do ano, melodias 

caipiras são dançadas à moda rural 

brasileira.  Exemplos de cidades em que 

acontecem grandes festas juninas são: Arcoverde e 

Caruaru, em Pernambuco; Campina Grande, 

na Paraíba; Juazeiro do Norte, no Ceará; Cruz das 

Almas, na Bahia; e Cametá, no Pará.  

 

Atualmente, em várias regiões do país houve 

alterações nas datas deste festejo, passando em 

alguns casos a ocorrer durante o mês de julho, o 

que levou à criação de uma nova denominação: as 

Festas Julinas.  

 

Para saber mais 

 

• Livro: CATTANI, Luciana. Festas populares 

brasileiras. São Paulo: Manole. 

• Sites: Brasil Escola e Circuito São João. 

 

 

 

http://www.brasilescola.com/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm
http://www.circuitosaojoao.com.br/index.php
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