
 

São Paulo, 16 de junho de 2021. 

Prezados Responsáveis 

O acolhimento emocional, diante do contexto da pandemia, adquiriu maior relevância, 

embora sempre tenha ocupado um papel importante na pauta de planejamentos das escolas. 

A Festa Junina sempre foi um evento esperado pelas crianças. Pesca, argola, boca do 

palhaço, cheirinho de pipoca, danças, sons de sorrisos e alegria são ingredientes fundamentais 

presentes nessa comemoração. 

Estes são alguns os motivos pelos quais decidimos organizar, seguindo rigorosamente 

os protocolos de biossegurança, a Festa Junina 2021. 

Para tanto, respeitando a divisão dos alunos em suas respectivas bolhas,planejamos: 

● Vestimenta de traje típico (opcional), ou uma roupa colorida. 

● Uma dança individual (na aula de Educação Física). 

●  Algumas brincadeiras típicas. 

● Lanche típico, na sala de aula (trazido de casa) - lanche individual – sugestões: 

pipoca, cachorro quente, biscoito de polvilho, milho cozido, amendoim, pamonha, curau, 

quindim, pé-de-moleque, arroz doce, canjica, bolo de fubá, paçoca, etc. 

Observação: Todas as brincadeiras e a dança serão realizadas observando-se os protocolos 

de biossegurança (higiene, uso de máscaras e distanciamento). 

Cronograma e organização 

● Educação Infantil e 1º ano 

Dias 22 e 29 de junho - Todas as crianças poderão vir vestidas de traje típico caipira ou 

uma roupa colorida (Nesses dias, as crianças participarão de danças juninas e 

brincadeiras típicas). 

Dia 29 de junho - Lanche Junino - Trazer no lanche, para consumo individual, alimentos 

típicos, conforme as sugestões acima. 

 

● Para os alunos que estão no ensino remoto - Por se tratar de atividades desenvolvidas 

em ambientes externos, nesses dias, em alguns horários, as atividades oferecidas serão 

na modalidade assíncrona.  

Vale lembrar que, nesses dias, as crianças que estiverem em casa poderão: 

● estar vestidas a caráter ou com uma roupa colorida; 

● tomar um lanche junino, conforme sugestão acima.  

Desde já, agradecemos sua participação e compreensão. 

Equipe Diretiva 


