
 

 

ATIVIDADE ARTE – (MÚSICA) 
Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 2º ANO 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA  

Objeto de Conhecimento: 

Contextos e Práticas: A diversidade musical de outras culturas e a diversidade de gêneros musicais. 

Habilidade: 

(GO-EF02AR13-D/E) Compreender e respeitar a diversidade musical de outras culturas, conhecendo e 
apreciando diversos gêneros musicais. 

 

 

AS FESTAS JUNINAS - ALGUMAS CURIOSIDADES 

 

   https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina                                                                                                       

 

                                                                                               https://www.goias.gov.br  Ambos acessados em 13/06/2020 

 



 

 

“Celebradas no Brasil desde pelo menos o século XVII, as Festa Juninas constituem a segunda maior 

comemoração realizada pelos brasileiros, ficando atrás apenas do Carnaval… a festa sofreu 

influências do catolicismo e hoje há forte associação com os santos católicos, como Santo Antônio, 

São João e São Pedro. 

Com a chegada dos portugueses, as festas, que já eram típicas na Europa, também desembarcaram 

no Brasil e aos poucos foram se misturando com elementos próprios do interior do país e das 

tradições sertanejas. Comidas típicas, danças e enfeites utilizados nas festas de hoje são uma junção 

de partes da cultura africana, europeia e indígena. 

Atualmente, há uma grande valorização das festas juninas na região Nordeste. Em Campina Grande, 

na Paraíba, por exemplo, acontece o maior festejo do país, com queima de fogos, fogueira gigante, 

concurso de quadrilhas e diversas barracas típicas com jogos e comidas.” 

https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina  Acessado em 13/06/2020 

 

ATIVIDADE I 

Vamos fazer uma pesquisa sobre as festas juninas na sua cidade? Pergunte a seus pais e parentes se 

eles podem te ajudar nessa pesquisa e bom estudo. 

a) Em qual mês acontece? 

_________________________________________________________________________________ 

b) Que tipo de roupas são utilizadas nessas festas? Pesquise imagens ou fotos que mostrem este 

tipo de vestimenta e cole no espaço abaixo. Se tiver e quiser coloque uma foto sua com roupa de 

festa junina. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

c) Quais comidas típicas, que são feitas nesse período, você mais gosta de comer? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

d) Quais os dias e nomes dos Santos que são comemorados nessa época? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE II 

Acesse o link abaixo e assista ao vídeo 1, que fala um pouco mais sobre a origem das festas juninas 

de modo bem divertido; você vai gostar: https://www.youtube.com/watch?v=rpwHSbIq41g  

Acessado em 13/06/2020. 

Vídeo 2: Música -  Asa Branca, do cantor e compositor Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, com 

imagens da Turma do Seu Lobato em desenho animado. 

https://www.youtube.com/watch?v=gNpVbRxuqp8  Acessado em 13/06/2020. Assista e depois 

responda: 

1) Você conhece esse compositor e cantor ou já ouviu falar este nome, Luis Gonzaga?  

_________________________________________________________________________________ 

2) E a música, você conhecia? E gostou da melodia?  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3) Então, agora, para finalizar a atividade, assistam mais uma vez ao vídeo 2 e acompanhem com a 

letra da música cantando. 

Asa Branca –  Compositores: Luiz Gonzaga/ 
Humberto Teixeira 
 
Quando olhei a terra ardendo 

Qual fogueira de São João 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação? 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação? 

 

Que braseiro, que fornalha 

Nem um pé de plantação 

Por falta d'água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 

Por falta d'água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 

 

Até mesmo a asa branca 

Bateu asas do sertão 

Então eu disse adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

Então eu disse adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

 

Hoje longe muitas léguas, 

Numa triste solidão, 

Espero a chuva cair de novo 

Pra mim volta pro meu sertão 

Espero a chuva cair de novo 

Pra mim volta pro meu sertão 

 

Quando o verde dos teus olhos 

Se espailhá na plantação 

Eu te asseguro, não chore não, viu 

Que eu voltarei, viu, meu coração 

Eu te asseguro, não chore não, viu 

Que eu voLtarei, viu, meu coração 
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