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Título: Festas tradicionais do Brasil 

Duração: 4 aulas 

Introdução 

O Brasil é um país culturalmente diverso. Elementos das tradições de vários grupos étnicos 

estão presentes nas festividades nacionais. Povos indígenas, africanos, europeus, asiáticos e de outras 

partes do mundo contribuíram para a formação da culinária, do vestuário, da religião, do folclore e das 

celebrações do Brasil. Nesse sentido, é fundamental conhecer, familiarizar-se e valorizar as festas e 

tradições populares do país. 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer e valorizar as festas e tradições populares do Brasil. 

• Reconhecer a diversidade cultural brasileira. 

A escola, sua representação espacial e sua história individual - (EF01HI08) Reconhecer o significado 
das comemorações e festas escolares, diferenciando-as das datas festivas comemoradas no âmbito 
familiar. 

Recursos e materiais necessários 

• Lousa e giz (ou caneta de lousa); 

• Cartolinas e fita adesiva para fazer mural; 

• Imagens de festas e tradições brasileiras (Carnaval de Olinda, Festa do Sairé, Congada de 
Catalão, Festa do Reis de Bois e Califórnia da Canção Nativa); 

• Computador, com caixa de som e projetor; 

• Folhas de papel sulfite; 

• Lápis de cor e canetinhas hidrocor; 

• Tinta guache e pincéis; 

• Tesoura sem ponta e cola. 

Desenvolvimento 

Aula 1 – O que são festas populares 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em roda. 

Para a primeira aula, organize a sala de aula em uma grande roda, para envolver os alunos em 

uma conversa na qual cada colega pode olhar para o outro, interagindo e dando sua opinião sobre o 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 1º ano 

3º bimestre – Sequência didática 3 

tema. Para iniciar a conversa, pergunte a eles se sabem o que significa o termo festa popular. É possível 

que eles não saibam ou respondam equivocadamente; explique que são comemorações feitas em oca-

siões específicas, que contam com a participação de muitas pessoas e que fazem parte dos costumes 

de cada região brasileira. 

Em seguida, faça perguntas como: “Por que será que essas festas existem?”; “Elas são iguais 

às festas da nossa família?”, entre outras. Com base nas respostas dadas, esclareça que as festas po-

pulares têm um sentido diferente das festas familiares, como aniversários e casamentos. Diferente-

mente das festas familiares, essas celebrações têm um caráter cultural mais amplo, que expressa sig-

nificado para um grande grupo ou etnia. 

Explique a eles que a cultura brasileira é formada pelas tradições de vários povos (indígenas, 

africanos, europeus, asiáticos, etc.) Dada essa formação diversificada, muitas festas populares trazem 

marcas da presença desses povos no território brasileiro. Comente que celebrar elementos da cultura 

é uma forma de manter as tradições vivas entre as pessoas. Além disso, vale ressaltar que celebrar é 

uma forma de relembrar a história de cada comunidade e dos povos que a formaram. 

Pergunte ainda aos alunos: “Essas festas são iguais em todo o Brasil?”. A partir das respostas, 

explique que as festas são diferentes em cada lugar do país, informando que o Brasil é composto de 

cinco regiões (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul) e cada uma delas tem suas tradições. É 

importante ressaltar que algumas das tradições acontecem em mais de uma região. Comente também 

que dentro das tradições culturais existem as músicas, as danças, os trajes e as comidas tradicionais, 

que são diferentes em cada um dos lugares. 

Para finalizar a aula, assista com os alunos a alguns vídeos que tratam das festas populares do 

Brasil, como o frevo, a quadrilha de festa junina e a festa do boi. Peça a eles que prestem atenção no 

ritmo das músicas e analisem as diferenças entre elas. Chame a atenção também para os elementos 

que compõem essas manifestações culturais, como as roupas típicas, os instrumentos, e objetos, como 

a sombrinha no frevo.  

Aula 2 – As festas nas regiões brasileiras 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em roda. 

Antes de iniciar a aula, pesquise na internet imagens das seguintes festas regionais: Festa do 

Sairé (região Norte), Carnaval de Olinda (região Nordeste), Congada de Catalão (região Centro-Oeste), 

Reis de Bois (região Sudeste) e Califórnia da Canção Nativa (região Sul). Escolha um local da sala para 

colar as imagens, produzindo um mural. 

Inicie a aula organizando a sala em uma grande roda, na qual cada aluno possa olhar para o 

outro e interagir mais livremente. Mostre as imagens do mural e explique que são representações de 

festas tradicionais brasileiras. 
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Cada festa retratada nas imagens pertence a uma região brasileira, por isso é importante expor 

ao alunos os dados de cada uma das celebrações, como se sugere abaixo: 

• A festa representativa da região Norte é a Festa do Sairé, que ocorre em Alter do Chão – 
Santarém, município do estado do Pará. O evento ocorre anualmente, no mês de setem-
bro. Trata-se de um festival folclórico que dura oito dias e acontece há mais de 300 anos, 
e celebra elementos das culturas indígena e portuguesa. 

• Na região Nordeste acontece o Carnaval de Olinda. Olinda é um município do estado de 
Pernambuco e tem o maior bloco carnavalesco do mundo. Suas maiores tradições são os 
bonecos gigantes e o Galo da Madrugada. O principal ritmo tocado na festa é o frevo (veja 
os links sugeridos na primeira aula). 

• A Congada de Catalão é representativa da região Centro-Oeste do país. Celebrada desde 
1876 em Goiás, a festa ocorre anualmente em outubro, preservando elementos de tradi-
ção religiosa católica e afro-brasileira. 

• Na região Sudeste do Brasil ocorre a festa Reis de Bois, que começa em janeiro e dura em 
média um mês. A celebração faz parte do folclore religioso brasileiro; é uma versão do 
Bumba meu Boi. 

• A Califórnia da Canção Nativa é um festival de música regional que acontece no Rio Grande 
do Sul, estado da região Sul do Brasil. A celebração ocorre desde 1971. É costume que os 
participantes vistam roupas tradicionais gaúchas. 

No momento seguinte, pergunte quais são as festividades que já ocorreram na escola em que 

estudam ou até mesmo se os familiares ou responsáveis por eles já os levaram a alguma. É bem pro-

vável que os alunos se lembrem principalmente das festas juninas, do carnaval, etc. Esclareça que essas 

também são festas tradicionais e que em cada região são comemoradas de uma maneira. 

Aproveite e relembre o que foi comentado na aula anterior, que, além das festividades, exis-

tem outros elementos que fazem parte da tradição cultural brasileira, como a música, a dança, os trajes 

tradicionais e a comida. 

Finalize a aula pedindo aos alunos que pesquisem com a ajuda de seus familiares ou respon-

sáveis danças tradicionais e comidas tradicionais das regiões brasileiras. Para não correr o risco de 

todos pesquisarem os mesmos temas, separe a sala em cinco grandes grupos; cada um fica responsável 

por pesquisar uma região brasileira. 

Aula 3 – Criando cartazes sobre danças e comidas tradicionais 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em roda. 

Inicie a aula organizando uma roda e, em seguida, peça aos alunos que apresentem o que foi 

pesquisado sobre as danças e as comidas tradicionais das regiões brasileiras. Depois da apresentação, 

pergunte: “Vocês já conheciam alguma dessas danças ou comidas?”; “Como vocês conheceram?”; 

“Quais gostariam de conhecer?”, etc. 
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No momento seguinte, proponha um projeto aos alunos, convidando-os a preparar uma expo-

sição na própria sala sobre as tradições populares do Brasil. O trabalho deverá ser apresentado aos 

familiares e responsáveis. Aproveite para usar todo o material já pesquisado e apresentado em sala de 

aula. 

Divida a sala em cinco grupos novamente, um para cada região do Brasil. Cada grupo deverá 

pesquisar músicas para acrescentar no repertório já disponível (vídeos apresentados na aula 1); ima-

gens de grupos de danças tradicionais e imagens de comidas típicas, sempre tomando cuidado para 

não repetir o material já disponível (pesquisado anteriormente em suas casas). Defina com os alunos 

que o espaço da sala no dia da exposição será dividido de acordo com as regiões brasileiras. Cada 

região será representada por uma cor. 

Para decorar a exposição, incentive os alunos a desenhar as danças e comidas pesquisadas. De 

acordo com a disponibilidade da escola, distribua materiais que auxiliem na confecção das peças da 

exposição, como folhas de papel sulfite, lápis de cor, canetas hidrocor, tinta guache e pincéis. Deixe 

que iniciem as suas produções. 

Lembre-se de enviar um convite aos familiares e responsáveis para visitar a escola no horário 

combinado e prestigiarem a exposição. 

Finalize a aula pedindo aos alunos que continuem suas produções em casa com a ajuda dos 

familiares e responsáveis e tragam na aula seguinte. 

Aula 4 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: livre (a depender do combinado para a exposição). 

Comece a aula organizando a sala para a exposição, distribuindo as mesas e cadeiras de acordo 

com o que planejaram para o evento. 

Em seguida, auxilie os alunos a decorar a sala, dividindo a sala por regiões e distribuindo os 

trabalhos já preparados. Peça a eles que pensem nos itens abaixo para apresentar aos visitantes: 

• Como foi fazer a pesquisa e descobrir algumas das festividades tradicionais brasileiras; 

• Qual foi o ritmo mais interessante e o que mais gostaram; 

• O que tem de mais interessante na festa pesquisada. 

Ajude-os a revisar as apresentações antes do início do evento. Abra a exposição para os fami-

liares ou responsáveis e para os outros alunos que a visitarem, comentando a importância do projeto, 

que visa a valorização e o reconhecimento da diversidade étnica e cultural brasileira. Depois disso, os 

alunos devem começar suas apresentações. 
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Aferição de aprendizagem 

Nesta sequência, é importante observar os alunos nas discussões e desenvolvimento das aulas 

no que se refere à percepção das festas e tradições culturais. Eles devem diferenciá-las dos momentos 

de comemorações familiares. Nas duas primeiras aulas, serão levantados os conhecimentos prévios 

dos alunos, para que, aos poucos, possam diferenciar esses momentos, a partir da discussão em sala 

e da elaboração de pesquisas e trabalhos em grupo. 

A terceira e quarta aulas são para a elaboração e a apresentação de uma exposição, um projeto 

de produção coletiva. Cada etapa deve ser observada no sentido de verificar se os alunos assimilaram 

a existência da diversidade cultural brasileira por meio da valorização das festas e tradições populares, 

separando-as das festividades domésticas. 

Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas habilida-

des enfocadas na sequência didática. 

1. Liste pelo menos duas festividades tradicionais brasileiras sobre as quais você estudou. 

2. Marque com T as festas tradicionais e com D as festividades domésticas ou familiares. 

 

 a) Aniversário 
 

 b) Festa Junina 
 

 c) Casamento                            
 

 d) Carnaval                                
 

 

Gabarito das questões 

1. É esperado que o aluno consiga listar algumas das festividades sugeridas nas aulas 1 e 2 ou pes-
quisadas pelo grupo de trabalho. Talvez ele não consiga lembrar o nome exato das comemora-
ções, mas dos detalhes dela.  

2. Os alunos devem marcar com D os itens: a) Aniversário e c) Casamento; e com T os itens: b) Festa 
junina e d) Carnaval. 


