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ORIENTAÇÕES PARA A FESTA JUNINA  
Alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 

 
 
Prezadas famílias  

 

É com alegria que informamos que os preparativos para a nossa Festa Junina já começaram. Aos poucos, as 

turmas estão conhecendo mais sobre as danças brasileiras e vivendo momentos divertidos de interação, ritmos 

e brincadeiras.   

 

A seguir, vocês encontram informações que ajudarão na organização das famílias para esta linda festa: 

 

 É muito importante a atenção aos horários das danças. 

 As crianças devem estar prontas na quadra/ginásio onde serão as apresentações 15 minutos antes do 

horário de sua dança. 

 Antes de iniciarmos as danças, precisamos organizar e tranquilizar as crianças; para isso, pedimos a 

pais e familiares que se mantenham afastados nesse momento. Considerem que todos terão a festa 

inteira para fazer muitos registros. 

 Contamos com a cooperação de todos para que o espaço seja partilhado de forma bastante amistosa, 

considerando-se as necessidades especiais e as expectativas de registros fotográficos e de vídeo de 

todas as famílias. 

 A apresentação das crianças inclui um convite aos pais ao final de cada dança. 

 Pedimos àqueles que forem se retirar da quadra ao final da dança de seu filho ou sua filha que o façam 

de maneira ágil e discreta, uma vez que outras turmas estarão se apresentando ou preparando-se para 

se apresentar. 

 

Horários das danças: 

 

11h45 Interidades A e B 

12h15 Infantil 3 e Infantil 4 

12h45 1º ano A e B 

13h às 14h Intervalo 

14h 2º ano A e B 

14h30 3º ano A e B 



15h 4º ano A e B 

15h30 5º ano A e B 

16h30 Ensino Fundamental 2 

18h Sorteio 

18h10 Ensino Médio 

   

Sugestão de trajes: 

Considerem que, para as crianças, conforto e mobilidade são essenciais. Os trajes foram pensados em 

função das danças propostas a cada turma.  

 

Educação Infantil 

(Tradicional de festa junina) 

Meninas: vestido xadrez ou florido; meia-calça; tiara de flores ou chapéu 
de palha enfeitado com fitas ou flores. 

Meninos: calça jeans enfeitada com remendos de tecidos; camisa xadrez; 
chapéu de palha. 

Calçado recomendado: tênis discreto, botinha confortável e estável. 

1º ano 

Cacuriá 

(Traje que remete ao universo dos pescadores) 

Meninas: camiseta lisa, branca, de manga comprida; saia longa florida ou 
de chita; arranjo de flores na cabeça; calçado pode ser botinha de 
qualquer cor ou tênis branco, preferencialmente. 

Meninos: camiseta lisa, branca, de manga comprida; calça jeans escura 
(pode estar enfeitada com remendos de chita), com barra dobrada na 
altura da canela; botina de qualquer cor ou tênis, branco 
preferencialmente. 

2º ano 

Bumba Meu Boi 
Roupa tradicional de festa junina.  

3º ano 

Catira 

Meninas e meninos: calça ou saia jeans; camisa branca; chapéu e bota de 
cowboy.           

(A Catira é uma dança do sertanejo brasileiro.)  



4º ano 

Coco 

Meninas: Saia de chita; camiseta lisa colorida ou vestido tradicional de 
festa junina.   

Uma sugestão de como fazer a saia pode ser vista em: https://goo.gl/sx5At5 

Meninos: calça de chita (tipo pijama) ou calça larguinha de uma cor só; 
camiseta lisa colorida.  

5º ano 

Dança dos arcos 

Roupa branca 

Meninos: camiseta e calça.   

Meninas: camiseta e saia.  

 

Contamos com a cooperação e a alegria de todos, que irão iluminar ainda mais essa celebração da cultura 

brasileira. 

 

Cintia Simão 

Coordenação pedagógica de Educação Infantil e 1º Ano EF1 

 

Ana Clara Bin 

Coordenação pedagógica – 2º ao 5º ano do EF1 

 

Rua Comendador Elias Zarzur, 301  

Alto da Boa Vista – São Paulo  

Tel: +55 (11) 3878 6700 
  

 

  

 

 

https://goo.gl/sx5At5
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_ColegioAnglo21_&d=DwMF-g&c=Dbf9zoswcQ-CRvvI7VX5j3HvibIuT3ZiarcKl5qtMPo&r=lP_UzwbZODwx06R-iCpYSmf-g8L3G1B6gAObeYEtSTk&m=pCSDvCrMDuKzlt4LC2GwP2rmv13SR-tawrXw-AwxObo&s=6t3JSYUP3jX6833exuS7_uNzic2t9f7Y9Eg7BdPA3Hw&e=

