
Goiânia, ___ de junho de 2020. 

Professoras:  Denyelle  e  Larisse             
   
Série:  2° A, B.  Turno: Matutino e Vespertino   

 
Aluno (a): ___________________________________________________ 

 

                     Ficar em casa  

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

 

Trabalho de história e geografia.  

OBA! Pensaram que íamos deixar passar em branco esta festa 

quem têm tradição? Jamais. Vem comigo e aproveite para se 

divertir.  

 

 A festa junina é uma tradicional festividade 

popular que acontece durante o mês de junho. Essa comemoração é comum em todas 

as regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, e foi trazida para o Brasil por 

influência dos portugueses no século XVI.  

A festa junina é um exemplo claro de convivência, é onde pessoas se encontram para se divertir, 

colocar os assuntos em dias e aproveitar as deliciosas comidas típicas.  

 

1- Pesquise sobre as comidas típicas, das festas juninas. O que é servido durante a festa 

junina? Faça desenho para representar estas comidas.  

 

 

 

Atividades (3,0)   _____ 

Participação (2,0) _____ 

Trabalho (5,0) _______ 

Nota: _____ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Agora é hora das brincadeiras. Quais são as tradicionais brincadeiras da festa junina? 

Escreva algumas abaixo.  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3- As festas juninas acontecem em um espaço coletivo, para que tudo ocorra bem precisa ter 

regras. Site algumas regras que você acha que deve ter neste lugar.  

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4- Espaços individuais são aqueles utilizados por apenas uma pessoa, e espaço coletivo são 

aqueles em que dividimos com outras pessoas. Cite alguns exemplos de lugares coletivos em 

que você e sua família convivem.  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5- Toda pessoa têm nome e sobrenome, escreva abaixo o nome completo de todos da sua 

família que mora com você inclusive o seu.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 6- Toda família têm sua história. Conte a história de sua família com o máximo de detalhes que 

conseguir. Peça ajuda algum adulto da sua família. Escreva se você é descendente de outro 



país, se sua família tem alguma tradição, se na família tem algum objeto que é passado de 

geração para geração, coloque todos detalhes que conseguir colher.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7- Agora faça um belo desenho da sua família.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   BOM TRABALHO! 


