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Escola Municipal Jardim Leblon Edição 10     

Folhetim do Jardim Leblon 

Nessa edição 

Arraial Virtual 

Famílias no Arraial 

Cordel  em cordel 

Brincadeiras Juninas 

Arraial Virtual da E.M.J.L... Foi bonito? Foi!  

 No sábado, 4 de julho, vivemos uma manhã com cheiro de canjica e gostinho de 

saudade quando realizamos a nossa festa junina virtual, uma experiência inédita para a 

nossa escola e comunidade mas a experiência possível de vivenciarmos nesses tempos 

de pandemia. 

 A festa já começou com a sintonia e acolhimen-

to da nossa diretora, Maria Helena e nossa vice-diretora 

Isaura Capila que recepcionaram a todos com o carinho 

de sempre! Como não poderia ser diferente, a coordena-

dora da Escola Integrada Vânia nos animou chamando 

a todos para dançar com a monitora Fernanda. 

 

 

 No nosso Arraiá Virtual tivemos muitos sor-

teios, piadas com a professora Valdineia, contação 

de história com a professora Valéria  que trouxe as 

bandeirinhas juninas para a nossa tela nos lembran-

do de quão bonita fica a nossa escola nesse período! 

  

 Como toda festa animada, na nossa teve música... Ouvimos um pout pourri  que 

a monitora Aline carinhosamente nos apresentou e um repertório todo especial apresen-

tado pelo professor Wander junto com sua família (esposa e filhos).  

 

 Nesse repertório e na bela mensagem 

que Wander trouxe para o público, o professor 

nos recordou que a esperança deve estar pre-

sente em nossos corações em momentos difí-

ceis, como o que estamos vivendo. Entendemos 

que esse encontro foi uma “Anunciação” de que 

mesmo diante das dificuldades o carinho e a le-

veza podem se fazer presentes! 

  

 A festança ainda continuou em nossas redes sociais com a apresentação dos 

vídeos que foram preparados com todo carinho pelos professores e coordenação, sob 

os cuidados e orientação da nossa Coord. Geral Patrícia Ester.  

 Agradecemos a participação de todos em todas as ações que foram acontecen-

do para que chegássemos a esse momento, em especial queremos agradecer ás famí-

lias que dedicaram seu tempo e atenção aos nossos chamados para que os penteados, 

desenhos e estandartes das nossas crianças alegrassem nossa festa junina e sobretudo 

os nossos corações! Tudo isso só foi possível com o envolvimento e participação de 

cada um de vocês! 

Cola com a gente 
nas redes! 

 

 

 

facebook.com/emjl.oficial  

 

 

@emjl.oficial 

 

 

 

pedagogicoemjl.wixsite.com/emjl  

 

 

folhetimdojl@gmail.com 

 

 

(31)982705570 

Profª. Letícia Melo 
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PÁGINA 2 FOLHETIM DO JARDIM LEBLON 

Nossos alunos são artistas! 

 Nossos alunos receberam o desafio de criar uma ilustração, frase ou texto sobre a Festa Junina. E não é 

que eles revelaram seus talentos? A Emanuely Andrade e a Luiza Lemos da Educação Infantil foram as primei-

ras a arrasarem no desenho. Depois, turminha do primeiro ao terceiro ano caprichou no Arraial com muitos deta-

lhes! 
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PÁGINA 3 EDIÇÃO 10     

Cordel, em cordel 

Literatura de cordel  

Literatura popular em verso  

Trazida pelos  portugueses 

Ganhou fama no folheto impresso 

Fortaleceu o folclore 

Desse Brasil tão diverso! 

 

Começou nas ruas 

Pendurados em cordéis ou cordas 

Se espalhou com os repentistas 

Conhecidos como violeiros e suas modas 

É referência no Nordeste 

Recitado pelos cordelistas em todas as rodas! 

 

Poesia popular 

Característica da oralidade 

Em sua capa uma xilogravura 

Que compõe a sua identidade 

Escrito do povo e para o povo 

Diverte e informa a sociedade. 

 

E vai ter cordel junino? 

Claro que vai, sim senhor! 

No Arraial do JL 

O que não vai faltar é narrador 

Dessa literatura regional 

Que vem do povo e tem o seu valor! 

Profª. Sabrina Saraiva 

 A Yasmin Santana além de enviar essa 

fogueira linda escreveu: 

As festas de São João tem diversão e alegria 

de montão.  

A dança é animada e as roupas engraças.  

Tem comida de montão, também tem quentão. 

Também tem fogueira de São João e em volta 

dela as pessoas se aquecem e conversam um 

montão. 

Como é bom o São João! 

 Nossa princesa do quinto ano, Agatha 

Rafaela também descreveu o que ela sente pela 

Festa Junina: 

A melhor parte da Festa Junina são as comidas 

típicas e as brincadeiras. A brincadeira que 

mais gosto é a pescaria porque tem vários brin-

des e é muito divertido de jogar. 

Ficamos apaixonados por todos os trabalhos que recebemos! Para conferir esses e outros talentos entre na 

página da E.M.J.L no facebook e veja tudo que rolou na nossa Festa Junina! 

facebook.com/emjl.oficial
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 Algo que não pode faltar em uma festa junina é animação! E para entreter a criançada nada melhor do 

que divertidas brincadeiras. Para animar a festança vamos lembrar de algumas brincadeiras típicas das festas 

juninas? Vamos dar algumas dicas simples para vocês fazerem as brincadeiras em casa. 

 

 

TOMBA LATA 

 Em uma mesa, coloque latas vazias de refrigerante com um pouco de 

areia dentro. Separe um espaço de mais ou menos 1,5m entre a linha de 

arremesso e as latas. Cada jogador recebe 1 bolinha (podem ser feitas de 

meia com enchimento de pano) e tem 3 tentativas para derrubar todas as 

latas. Vence quem derrubar todas de uma só vez ou derrubar mais. 

 

 

JOGO DAS ARGOLAS 

Encha com água garrafas pet de refrigerante. Vá colocando-as lado a lado 

com cerca de 1,5m de distância entre elas. Os jogadores recebem 5 argolas 

(podem ser feitas com “canudos” de jornal) e vence quem acertar mais 

argolas nas garrafas. 

 

PESCARIA 

 Faça um colorido bem bonito e usando os moldes abaixo, recorte os peixinhos de papel para a brincadeira 

de pesca. Em seguida, prenda um clipe no círculo que está na barbatana. Amarre um barbante nas varas de 

pesca e na outra ponta do barbante prenda um clipe aberto em formato em anzol. Coloque os peixinhos em uma 

bacia com areia. Vence quem pescar mais. 

Brincadeiras Juninas 


