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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Unidade temática: Corpo, movimento e saúde. 

Objetos do conhecimento: Capacidades físicas.   

 

Festas Juninas 

 

Popularmente reconhecida, à festa junina é tradição no Brasil e acontece todo mês de junho. Foi 

trazida pelos portugueses na colonização. Com ênfase no Nordeste do Brasil a festa inicialmente 

era estritamente religiosa.  

A maior festa junina acontece em Campina Grande, localizada no estado da Paraíba, porém essa 

festividade foi desenvolvida em todo país. Durante a festa, há uma diversidade de comidas típicas, 

como canjica e bolo de milho; danças típicas, como as quadrilhas; bebidas, como o quentão e vinho 

quente e a vestimenta, com as pessoas que se caracterizam de caipira. Outro grande aspecto que 

se destaca são as brincadeiras desenvolvidas nas festas juninas. Todas elas trabalham diversas 

capacidades físicas para quem executa.  

Fonte consultada: https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm 

Texto adaptado por Glaucie Pereira da Silva.  

 

 

Fonte: Freepik.com 

 

Para continuar, vamos conhecer algumas brincadeiras de Festa Junina? 
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Veja algumas delas: 

 

Corrida do Milho Corrida Ovo na colher Corrida dos pés amarrados 

Participantes:  

Duplas. 

 

Materiais: 

- Copos descartáveis, um 

recipiente com grãos e 

colheres.  

  

Desenvolvimento:  

Um de cada dupla ficará 

posicionado com o copo vazio 

nas mãos em uma 

extremidade do espaço, 

enquanto os outros estarão ao 

lado dos recipientes de milho 

com as colheres esperando o 

início do jogo. O Objetivo do 

jogo é encher o copo de milho 

da sua dupla através da 

colher. Vence quem encher 

primeiro o copo do parceiro.  

 

* Você pode usar os grãos que 

tiver em sua casa. 

Participantes:  

A partir de duas pessoas.  

 

Materiais:  

- Colheres e ovos cozido. 

 

Desenvolvimento:  

Demarque um percurso para a 

execução da brincadeira. Os 

participantes devem completar 

o percurso, sem deixar cair o 

ovo no chão, levando a colher 

com o cabo na boca. Ganha 

quem completar o percurso de 

forma mais rápida obedecendo 

à regra. 

 

* Você pode adaptar para 

bolinha de papel, bola de 

pingue-pongue e entre outros 

que possa tornar a brincadeira 

divertida. 

Participantes:  

Duplas.  

 

Materiais:  

- Fita para amarrar os 

tornozelos. (durex ou 

barbantes). 

 

Desenvolvimento: 

Demarque um trajeto para que 

a dupla possa percorrer. Os 

dois participantes terão que 

completar o percurso com os 

tornozelos amarrados até a 

linha de chegada determinada. 

Ganha quem realizar o 

percurso em menos tempo.  

 

 
 

Fonte: santicultural.com Acesso em 12/05/2020 
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1- Nas brincadeiras de festa junina abordamos três brincadeiras que você pode realizar em sua 

casa. Escolha uma para experimentar. Registre qual brincadeira você realizou e qual parte 

do corpo mais utilizou.  

  

  

  

  

 

 

2- Nas brincadeiras (Corrida do Milho, Corrida Ovo na colher e Corrida dos pés amarrados) 

utilizamos o equilíbrio, que é a capacidade de manter nosso corpo estável, regulando as 

nossas forças.  

Na sua opinião, em qual das atividades é mais difícil manter o equilíbrio? Por quê? 

  

  

  

  

 

 

3- Escreva quais manifestações culturais, além das brincadeiras e comidas típicas 

encontramos nas festas juninas. Você pode fazer uma pesquisa utilizando a internet e 

também com seus familiares.  

  

  

  

  

 

 


