
Especial Festa Junina
 

  Nem o isolamento social foi su ciente para tirar a animação de uma das comemorações mais

aguardadas do Nordeste. A Festa Junina deste ano ganhou um novo formato na Casa Escola: o

ambiente virtual. Na segurança das nossas casas, pudemos festejar e compartilhar da maior tradição

nordestina. 

  Com o tema “Pula a fogueira, iáiá”, nossos alunos capricharam nos adereços, comidas típicas e

brincadeiras. Tudo isso recheado com muito conhecimento e aprendizado nos projetos onde as

turmas se engajaram! E sobre as apresentações em vídeo, o que dizer? Quanta criatividade e alegria! 

  A comemoração também veio ensinar que mesmo em tempos de pandemia há espaço para

comemorar as tradições, a nal, a cultura nos une, identi ca e enriquece a alma. 

Separamos aqui alguns dos projetos realizados:

 

Sem fogueira junina em
2020! Você apoia ou é
contra a decisão?
 
  A partir do tema da Festa Junina da Casa

Escola, “Pula a fogueira, iáiá?”, a turma do 5º

ano iniciou algumas re xões sobre o

acendimento de fogueiras. Eles partiram da

notícia do projeto de lei, aprovado pela

Câmara Municipal de Natal, que proibiu a

montagem das típicas fogueiras durante os

festejos juninos na cidade, para evitar as

queimaduras, a fumaça e a consequente

demanda aos hospitais, já lotados com os

infectados pela Covid-19.

  Foi preciso pesquisar para  argumentar. O 5º

ano debateu sobre os aspectos positivos e

negativos da fogueira, seu valor cultural e

histórico versus os cuidados necessários com a

pandemia e os re xos da fogueira para a

saúde. Além disso, a turminha re tiu sobre o

surgimento do fogo e a importância do seu

domínio pela humanidade. Foi super

interessante!

  Tanto a pesquisa como a construção do texto argumentativo foram orientados pela professora

Ysabele a m de colocar a fogueira no banco dos réus. Quem será que ganhou o debate? 

    A turma decidiu que os melhores argumentos foram os apresentados pelos advogados de defesa

da fogueira. Mas, todos concordaram que nesse momento seria muito importante que o decreto

fosse respeitado pelo bem comum.

Fogo, desde quando?
 
  A nossa turma do G3/G4 está cada vez mais perita sobre o Planeta Terra e toda ciência envolvida

em seus mais diversos aspectos. E o que este assunto teria a ver com Festa Junina e fogueira?! Ah, as

crianças descobriram muitos pontos em comum, especialmente a relação com o fogo. 

  Ao estudar a história de muuuuito tempo atrás, os alunos descobriram que antes de termos todo

este ecossistema com vida, a Terra era muito quente, uma imensa bola de fogo, e que havia muita

atividade vulcânica e não existia vida por aqui.  

  Com base nesse conhecimento, a turminha adorou colocar a mão na massa de modelar e construir

belos vulcões. Inclusive, alguns alunos reproduziram a erupção do vulcão com a ajuda de

bicarbonato de sódio, vinagre e corante vermelho. Para dar ainda mais dinâmica às explorações

sobre o fogo, as crianças assistiram ao lme “Os Croods”, que retrata a sociedade primitiva e a

descoberta do fogo.  

  Para carimbar a relação do fogo com a festa junina, os alunos ouviram a história infantil “Fogo no

Céu”, dos autores Mary e Eliardo França. A partir daí, re etiram que o fogo existe na fogueira, nos

fogos e nos balões dos festejos juninos, mas também aprenderam que o fogo pode trazer alguns

danos à Terra e à resta.

Tem apresentação neste
Arraiá? Tem sim, senhor!  
 
  Festa Junina na escola é sinônimo das

tradicionais apresentações matutas, muita

brincadeira e comilança. Mas, diante da

impossibilidade da reunião presencial, o que

fazer? O nosso professor de Teatro, David,

aceitou a ideia que chegou às telas de todas as

famílias da Casa Escola.  

  No arraiá virtuá a dinâmica junina foi

adaptada aos moldes remotos e tomou conta

de toda a comunidade escolar - desde os

alunos, pais, professores, até a equipe do

apoio. Todos vestiram o gurino e

contribuíram de alguma forma. O vídeo dos

funcionários de apoio desejando a todos uma

boa festa e manifestando as saudades

conseguiu nos alegrar e emocionar ao mesmo

tempo. 

  Teve de tudo:  alunos recitando cordel autoral, alongamento, coreogra as com músicas temáticas e

um super apoio das famílias que capricharam na decoração e prepararam uma mesa farta de comidas

típicas. Quem viu, se emocionou e quem participou, gostou!  

  Nossos parabéns a todos os que se engajaram nesta ação. Especialmente às famílias que se

envolveram nos vídeos e bastidores, com a preparação do gurino e cenário dos lhos. Foi imensa a

nossa alegria e satisfação ao ver uma prática comum nas nossas rotinas presenciais valorizada e

fortalecida pelo ambiente virtual. Agradecemos o esforço e empenho de cada um dos envolvidos em

sua parte deste todo que foi lindo!

 
 

Como falar de coisa séria com crianças?

 

Lendas do folclore brasileiro: que tal
começar a contar para as crianças?

(84) 3207.2183 / (84) 98701.3662 
Rua João Alves Flor, 3711 

Candelária, Natal - RN

https://www.instagram.com/p/CBvHwfAl1qD/
https://blog.casaescola.com.br/conversar-com-criancas/
https://blog.casaescola.com.br/lendas-do-folclore-brasileiro-que-tal-comecar-a-contar-para-as-criancas/
https://www.instagram.com/casaescola/
https://casaescola.com.br/
https://www.facebook.com/Casaescolanatal/

