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ARRAIAL VIRTUAL DO ANDREWS
Otão esperado Arraial do Andrews aconteceu 

entre os dias 22 de junho e 3 de julho, 
envolvendo todos os alunos, cada um na sua 
casa. Diversas atividades foram desenvolvidas até 
a culminância do evento, que aconteceu através 
de Meets, para os quais todos foram incenti-
vados a preparar trajes juninos e a enfeitar um 
lugar da casa para participar das brincadeiras.

A Educação Infantil teve uma programação 
especial, afinada com produções da cultura po-
pular brasileira. As brincadeiras e os brinquedos 
tiveram assento privilegiado, pois assim como 
um povo afirma sua vida, sua cultura a partir 
de manifestações (dança, arte, música, relatos 
orais etc), a criança afirma a vida quando brinca, 
integrando palavra, arte, música e movimento. 

Nesse sentido, lendas, parlendas e adivi-
nhas, brincadeiras cantadas, movimentos e arte 
cotidiana, receitas e brinquedos integraram a 
programação da “Semana da Cultura Popular”, 
que foi produzida por todos os professores para 
todas as crianças.

Foram publicados diariamente nas salas de 
aula materiais que retratam a diversidade de 
expressões que compõem a cultura popular 
brasileira, a começar pelo convite, que foi escrito 
e declamado em versos de Cordel. 

A Literatura de Cordel teve destaque, assim 
como a Xilogravura, que foram abordadas em 
vídeos explicativos, ensinando aos alunos a 
criarem seus próprios folhetos. Também fizeram 
parte da programação danças e músicas de in-
fluência indígena e africana, como “A dança do 
pássaro tangará”, com música cantada em Tupi 
Guarani, a capoeira e a lenda do saci-perere.                
O artista popular Mestre Vitalino foi tema de 
aulas de Expressão Corporal e Arte, com pro-
postas e desdobramentos que aprofundam a 
experiência sobre sua obra.

A semana foi encerrada com o Meet-Festa 
Junina, que teve a participação dos professores 
regentes, de Expressão Corporal, de Música e 
de Inglês. As crianças dançaram quadrilha e 
fizeram brincadeiras juninas em casa, acom-
panhadas da família.

NA EDUCAÇÃO INFANTIL, 
AS CRIANÇAS ENFEITARAM 

A CASA E VESTIRAM 
TRAJES TÍPICOS PARA 
PARTICIPAR DO MEET 

JUNINO COM OS 
PROFESSORES, DANÇAR 
QUADRILHA E BRINCAR 

EM CASA, 
ACOMPANHADAS 

DA FAMÍLIA

https://drive.google.com/file/d/1I4BqZJz4AUmRb5ozCz71FSedMNIOKoHx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q66R5OsMGmVc8NXqUdJ_L57GbRz3A1sv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BAXqi5W6xKVLOGhs4Xlie85Pq2EzV85K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BAXqi5W6xKVLOGhs4Xlie85Pq2EzV85K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E3s8ljI_RAIxMAbPa4gJRxxZ7jZL7HCp/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSdIJJU0vZB7pJHdb77wQ1quJgMyI4th8Veu19o7Es0qGAfoOJM0re5SDxyuQu8uoGMU0SWI2nyxjM_/pub?start=true&loop=false&delayms=60000&slide=id.p
https://drive.google.com/file/d/1tFxRseuYgBx_7gaSn77gATeTPjgqqd_9/view?usp=sharing
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DANÇAS, BRINCADEIRAS 
E AÇÕES SOCIAIS

No Fundamental I, a Festa Junina Virtual aconteceu 
nas salas de aula de Música com a Profa Rachel 

Rihan Cypel e com a Profa Lélia Campos Soares. Antes 
do Meet, os professores regentes disponibilizaram no 
mural links com vídeos juninos, nos quais estavam a 
caráter e ensinaram algo típico dessa festa.

Além disso, outros vídeos também foram postados 
para motivar as crianças a entrarem no clima do arraial. 
A Orientadora Pedagógica Adriana Rodrigues ensinou a 
confeccionar uma lanterna de papel, o Coordenador José 
Anselmo mostrou como improvisar o jogo da pescaria 
e a Orientadora Educacional Iris Ferraz relembrou suas 
brincadeiras favoritas das festas caipiras.

No dia do Meet, passos de dança, comandos ca-
racterísticos e brincadeiras juninas fizeram parte do 
encontro. Os professores de Oficina do Corpo con-
duziram as brincadeiras e os professores de Música 
coordenaram os passos de dança. Os alunos do 1º ao 
5º ano dançaram quadrilha ao som da canção Arraiá 
Virtuá (Mastruz com Leite). 

PROPÓSITO BENEFICENTE
No Fundamental II e no Ensino Médio, a Festa Junina 

tem dois objetivos: confraternização e propósito bene-
ficente, previsto na ação social do Grêmio Estudantil 
do Andrews (GEA). 

Antes do encontro virtual, a Profª Alba Pereira, de 
Português, compartilhou com as turmas do 6º ano al-
guns vídeos e um documento com curiosidades juninas. 
Durante o Meet foram apresentados vídeos feitos pelos 
alunos na atividade comandada pelo Prof. Igor Freitas, 
da Oficina do Corpo. Os alunos do 7º ano apresenta-
ram os vídeos do challenge junino, proposto pelo Prof.
André Gonçalves, da Oficina do Corpo. No 8º ano, o 
arraial foi coordenado pela Profa Bianca Lossurdo e pela 
Orientadora Educacional Jane Rapaport, que também 
comandou, junto com os professores Vanessa Zamith 
Figueiredo e Igor Freitas, o Meet Junino do 9º ano. Nessa 
série, os alunos também participaram da atividade da 
Oficina de Inglês “Cooking Class”, com a Profa Vanessa.

O GEA preparou uma programação especial no                  
Instagram. Na última semana, quem acompanhou a 

rede pôde participar de quiz juninos, mandar mensa-
gem pelo tradicional correio do amor e acompanhar 
os stories com fotos de festas juninas passadas enviadas 
pelos seguidores. Para finalizar, aconteceu uma live 
com Nicholas Gomlevsky, aluno da 3ª série, que tocou 
músicas típicas. Além disso, a ação social promovida 
pelo Grêmio gerou a arrecadação de R$ 3.795,00 em 
contribuições, o equivalente a 345 litros de álcool gel, 
e a doação de 15 máscaras de pano, que serão entregues 
a uma instituição que trata pacientes com câncer e ao 
Projeto Família 18.

O GRÊMIO 
PREPAROU 

PROGRAMAÇÃO 
ESPECIAL                        

NO INSTAGRAM 
E PROMOVEU 
AÇÃO SOCIAL 
PARA DOAÇÃO 
DE MÁSCARAS E 

ÁLCOOL GEL

https://drive.google.com/file/d/1NcQk6IaCiaARV6qI-RvXWO7zbs1kwGzV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cGE4rRq3SJ1CEYC-HmwZto4fLFE_QMxY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tWM1NvFcq76hNrJYYbavQC8p4TlWFXbi/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/gremioandrews2020/
https://www.instagram.com/tv/CB9NCIplRa2/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CB9NCIplRa2/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/gremioandrews2020/

