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Festejos tradicionais brasileiros 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Unindo as pontas 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática promove a aproximação e a valorização da cultura local propondo aos 

estudantes uma pesquisa sobre os festejos e manifestações culturais próximos à escola ou ao local de 

vivência deles. A realização de entrevistas permite o contato com moradores mais velhos ou mestres 

populares, que poderá contribuir para ampliar os conhecimentos sobre os festejos tradicionais da 

localidade e na recriação desses festejos. 

As indicações de artistas, obras, referências ou materiais são sugestões. Você pode selecionar 

outras referências que julgar preferíveis para o trabalho com sua turma e adaptar as atividades como 

melhor lhe convier, mantendo sempre os objetivos e as habilidades indicados a seguir. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Valorizar a cultura local e os mestres populares. 

• Refletir sobre o ambiente cultural em que se vive. 

• Conhecer aspectos culturais de festas tradicionais. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidade temática Objetos de conhecimento Habilidades 

Artes Integradas 

Contextos e práticas 
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes 
dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, 
estética e ética. 

Processos de criação 
(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações 
processuais entre diversas linguagens artísticas. 

Matrizes estéticas e culturais 

(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da 
produção artística, problematizando as narrativas eurocêntricas e as 
diversas categorizações da arte (arte, artesanato, folclore, design etc.). 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Festejos da região 

Duração: 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos estudantes: sentados nas carteiras. 
Recursos e/ou material necessário: papel e caneta para levantamento inicial das pesquisas. 

Atividade 1: As festas tradicionais da região (15 minutos) 

Comece a aula explicando sobre a importância de conhecer a cultura das diversas regiões do país 

e, mais especificamente, do lugar onde se vive – bairro, cidade, estado. Pergunte aos estudantes o que 

sabem sobre as festas tradicionais, se já viram ou participaram de algum festejo ou se já tiveram contato 

por outros meios, como a TV ou a internet. Faça um levantamento das festas tradicionais locais que eles 

conhecem, registrando na lousa uma lista para verificar quais foram as mais comentadas. Para ajudar, 

exemplifique com as festas mais comuns realizadas em diversas regiões do Brasil, como bumba meu boi, 

festa junina, Carnaval, etc., ressaltando as festas locais. Após o levantamento coletivo das festividades, 

questione os estudantes sobre o nome de cada festa, se sabem por que tem esse nome. Comente que 

toda festividade tem uma história que justifica a celebração, que pode ser ligada a uma figura religiosa, 

à colheita de determinado alimento, a acontecimentos importantes, a lendas, etc. Ao final, peça que 

escolham por votação umas das festas, que será o tema de uma pesquisa a ser feita por toda a turma. 

Atividade 2: Organização da pesquisa (30 minutos) 

Organize a turma em quatro grupos de pesquisa e ajude-os a escolher um dos seguintes temas 

para a pesquisa da festa tradicional. 

• História – de onde surgiu o festejo e suas tradições. 

• Visualidade – figurinos e fantasias usados, elementos decorativos e cenários. 

• Musicalidade – influências sonoras, músicas e instrumentos utilizados. 

• Teatralidade – caso haja uma narrativa ou encenação, como um auto, por exemplo. 

• Culinária – pratos ligados à celebração, ingredientes e modos de preparo. 

Cada grupo deverá elaborar uma pesquisa que pode começar pela internet ou na biblioteca e 

continuar como pesquisa de campo, com a entrevista de pessoas ligadas diretamente à manifestação 

cultural escolhida, tais como mestres musicais, mestres de coreografias, cozinheiras, organizadores, 

artistas e/ou moradores da região que possam contribuir para o levantamento de informações (vida 

social, política, histórica), lendas folclóricas, receitas (comidas, bebidas), registros musicais (CDs, DVDs, 

fitas, letras, etc.), imagens (fotografias, vídeos). A pesquisa pode ser feita também com parentes próximos 

ou vizinhos. Peça que tomem como base as seguintes questões: 

• Onde e com que periodicidade ocorre a festa? Ela acontece mais de uma vez ao ano? 

• Existem lendas folclóricas que fazem parte da festividade? Quais? 
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• São usadas roupas ou fantasias específicas? Como são? 

• A festa tem alguma música tradicional? Quais? 

• Existe alguma narrativa ou encenação que acontece durante o festejo? 

• Existe alguma manifestação artística tradicional da festa? 

• A festa tem alguma comida tradicional? Quais? 

• Como as pessoas costumam se divertir? 

• Conhece alguma história que aconteceu durante uma festa? 

A atividade pode ser ampliada com visitas em espaços de cultura relacionados às festividades, 

como museus, centros culturais, associações de bairro, entre outros. Incentive os estudantes a realizar 

diversos tipos de registros dessas pesquisas de campo, tais como fotografia, registros em vídeo, relatos 

em áudio, entre outros. 

Proponha aos estudantes que, na aula seguinte, tragam as informações coletadas, podendo 

ser em forma de texto, desenho, fotografia, obras de arte, gravações de relatos ou outros formatos e 

elementos que contribuam para a reunião inicial das informações da pesquisa coletiva. 

 

Aula 2 – Organizando um festejo 

Duração: 45 minutos. 
Local: sala de aula, com as carteiras afastadas. 
Organização dos estudantes: organização em grupos de pesquisa, sentados em círculo. 
Recursos e/ou material necessário: objetos coletados em pesquisa de campo pelos próprios estudantes. 

Atividade 1: Apresentação da pesquisa (25 minutos) 

No início da aula, peça para que cada grupo apresente para a turma a sua pesquisa sobre  

a abordagem escolhida (história, visualidade, musicalidade, teatralidade ou culinária) para o festejo, 

bem como o material coletado, incluindo histórias, relatos, fotografias, vídeos, CDs, objetos etc. 

Incentive os estudantes a fazer perguntas ao grupo que estiver se apresentando e, caso haja 

diferenças nos relatos dos festejos, considere as múltiplas perspectivas. 

Atividade 2: Organização do festejo na escola (20 minutos) 

Após todos terem contato com o material coletado e conversarem sobre ele, diga aos estudantes 

que eles organizarão uma versão do festejo para ser realizada na próxima aula, em sala. A festa deverá 

conter os elementos encontrados na pesquisa: danças, músicas e comidas tradicionais, assim como 

fotografias e cartazes com as histórias locais e/ou folclóricas. 
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A ajuda dos pais, responsáveis ou parentes pode contribuir para o enriquecimento da celebração, 

tanto no preparo dos pratos tradicionais, como na execução de instrumentos musicais locais, entre 

outras maneiras que possam contribuir. Estabeleça com os estudantes alguns objetivos educativos para 

a realização da festa, por exemplo: 

• Apresentar as principais características da festa tradicional. 

• Montar uma pequena exposição de fotos antigas relacionada aos festejos. 

• Convidar um músico tradicional da região para fazer uma pequena apresentação. 

• Convidar algum morador mais antigo para contar algumas histórias da região. 

• Convidar um artista local para mostrar suas produções de arte. 

Com base nisso, ajude os estudantes a se organizar em relação ao que cada um vai trazer ou 

fazer, como vão se vestir, como e quais músicas serão tocadas, quais comidas podem ser trazidas e por 

quem serão feitas, etc. 

Verifique com a direção e a coordenação da escola sobre estender o convite a outras turmas 

e funcionários da escola, bem como realizar a festa em uma área comum, como pátio ou quadra 

poliesportiva. 

 

Aula 3 – Festejo na escola 

Duração: 45 minutos. 
Local: sala de aula, quadra ou pátio. 
Organização dos estudantes: livres para circular pelo festejo. 
Recursos e/ou material necessário: aparelho para reprodução de áudio (aparelho de som ou computador com caixas  
de som), pratos levados pelos estudantes ou convidados, cartazes, fotos, instrumentos musicais e demais elementos cuja 
necessidade tenha sido levantada na aula anterior. 

Nesta aula, auxilie os estudantes na organização do evento. Disponibilize um aparelho para 

reprodução de áudio (aparelho de som ou computador com caixas de som) para tocar as músicas 

escolhidas pelos estudantes, e projetor, TV ou computador, caso haja apresentação de vídeos. Se os 

estudantes precisarem vestir alguma roupa específica, oriente para que façam logo no início da aula. 

Organize com eles os locais onde ficarão as comidas e outros elementos. Se a festa tiver convidados, 

como músicos, dançarinos, pais ou responsáveis, ajude a recepcioná-los e acomodá-los. 

Registre a festa por meio de fotos ou vídeos ou eleja alguns estudantes responsáveis por essa 

tarefa. Você também pode propor que, durante a festa, os estudantes gravem um vídeo, contando 

brevemente sobre a festa. 

Incentive os estudantes a participar das manifestações, dançando ou cantando e deixe-os  

à vontade para apresentar as pesquisas ou recepcionar os convidados. 

Ao final, peça que todos ajudem na organização e limpeza. Reúna o material digital em 

fotografias ou vídeos e disponibilize-o para toda comunidade. 
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

Há três aspectos a serem observados como resultados das aprendizagens pretendidas nesta 

sequência: 

• que os estudantes valorizem a própria cultura; 

• que os estudantes reflitam sobre o ambiente cultural em que vivem; 

• que os estudantes conheçam aspectos culturais de festas tradicionais. 

Para isso, durante a sequência didática, conduza suas observações por meio das seguintes 

perguntas: Os estudantes participaram dos momentos de partilha? De que forma? Os estudantes 

deram atenção às instruções das atividades? Os estudantes respeitaram a produção dos colegas? Os 

estudantes realizaram pesquisas sobre festejos de sua região? Produziram uma festa? De que forma? 

Os estudantes ficaram satisfeitos com as próprias produções? Usaram dos conceitos apresentados 

para observar os próprios trabalhos e dos colegas? 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Foi possível conhecer mais sobre a cultura e as festividades locais? Conte o que mais chamou a sua 
atenção e porquê. 

2. Na sua opinião, como você acha que as festas tradicionais contribuem para sua cidade ou região? 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes resgatem as questões que consideraram mais 
curiosas durante o levantamento da pesquisa e a realização do festejo na escola. 

2. Resposta pessoal. Espera-se que o estudante considere aspectos culturais, econômicos, religiosos 
e sociais em sua resposta e reconheça a importância das tradições locais. 


