Comunicado 084/2021
Informações sobre a Festa Junina
Campinas, 11 de junho de 2021

Prezados pais e responsáveis,
Este ano, a Festa Junina RB vai ser diferente e recheada de atividades para nossas
crianças!
Como não podemos nos reunir presencialmente para dançar a tradicional quadrilha,
planejamos uma programação para aquecer os nossos corações e dizer que não
passaremos mais um ano sem festa junina.
Importante: ressaltamos que todas as atividades propostas respeitarão os
protocolos de biossegurança.
Programação
A programação junina contemplará os grupos de rodízio e os alunos em status
exclusivamente on-line. Portanto, serão duas semanas de muita alegria, resgate de
brincadeiras e diversão garantida para a criançada.
IMPORTANTE: os alunos poderão vir vestidos com traje típico caipira
Série

Data

2º a 5º ano

18 e 25/06

Infantil 5 e 1º ano

23/06

Infantil 2, 3 e 4

24/06

Vista o seu traje junino: camisa xadrez, calça remendada, chapéu de palha,
vestido colorido, fita no cabelo e venha para o Colégio com jeitinho de caipira.
E-book junino
Um material que será construído pelas turmas e trará informações, curiosidades,
receitas e músicas para que possam curtir com toda família o arraiá em casa.

Educação Infantil
As crianças da Educação Infantil e 1º ano participarão de momentos de
descontração com muita música, danças e brincadeiras típicas: pescaria, argola,
boca do caipira e chute ao gol. As apresentações das danças serão organizadas por
turma e acontecerão nos dias 23 e 24 de junho, somente para os alunos do
segmento.
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Fundamental I
Gincana Junina - Jogos e brincadeiras tradicionais
Visando a colocar os alunos em contato com a cultura folclórica e popular brasileira,
planejamos uma gincana com atividades participativas, competitivas e cooperativas
para que eles conheçam, explorem e desenvolvam as brincadeiras populares
realizadas durante as comemorações das festas juninas.
Além das brincadeiras tradicionais, a gincana contará com desafios em prol da
solidariedade e da sustentabilidade ambiental.
Os alunos das turmas de 1º , 2º e 3º anos estarão envolvidos em provas de
arrecadação de meias que não servem mais para serem usadas (sem par ou
furadas) para a Campanha Puket Meias do Bem e agasalhos para a Campanha do
Colégio Rio Branco.
Já a garotada de 4º e 5º anos participará de duas arrecadações que colaboram com
a reciclagem e com causas sociais para ajudar pessoas em situação de
vulnerabilidade: lacres de latinhas e tampas plásticas de qualquer natureza.
Brincadeiras Tradicionais
Alunos em status presencial

Alunos em status on-line

1º ao 3º anos
●
●
●
●

Bola na boca do caipira
Argola
Corrida equilibrando a bola
Chute ao gol

●
●
●
●

Bola na boca do caipira
Argola
Dança da laranja
Dança dos quadrados

4º e 5º anos
●
●
●
●

Corrida equilibrando a vassoura
Corrida do saco
Corrida equilibrando a bola em
duplas
Passado o bambolê

●
●
●
●

Pescaria com os pés em família
Basquete de balde
Dança da laranja
Dança dos quadrados

Nos dias 18 e 25 de junho, os alunos participarão de momentos de descontração
com muitas brincadeiras típicas: pescaria, argola, boca do caipira e chute ao gol. Os
momentos de brincadeiras serão organizados por turma seguindo todas as
orientações do protocolo de biossegurança.

Correio Elegante da Gratidão
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Pesquisas apontam que praticar a gratidão diária aumenta nosso bem-estar. Além
disso, essas boas sensações podem se manter por mais tempo. O hábito de fazer
frases de agradecimento, comprovadamente, gera bons sentimentos e emoções
agradáveis.
Pensando nisso, gostaríamos de contar com a participação dos alunos e suas
famílias no Correio Elegante da Gratidão. Acesse o correio elegante da série do(a)
seu(ua) filho(a), disponibilizado no classroom das turmas a partir de segunda-feira,
dia 14 de junho, e compartilhe gratidão.
Esperamos que todos possam aproveitar as atividades juninas programadas para
contemplar tanto os alunos que estão nas aulas presenciais quanto os que estão no
status exclusivamente on-line.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
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