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PROJETO DAS FACULDADES MAGSUL 

2016 
 

(   ) ENSINO        (   ) PESQUISA    (  X ) EXTENSÃO 

1. Título: Festa Junina - MAGSUL 
     Área temática: Inclusão Social 

2. Responsável pelo Projeto:  
(   ) Discente     ( X ) Docente    
Nome: Genivaldo Antonio Alves, Maria de Fátima Viegas Josgrilbert e Emne 
Mourad Boufleur; Sebastião Gabriel Chaves Maia; Denise Lopes Magalhães 

3. Telefones para contato: 33443377  --  33881100 

4. Endereço eletrônico: mmaaggssuull@@tteerrrraa..ccoomm..bbrr  
 

5. Curso: ARTES VISUAIS e PEDAGOGIA 

6. Área de formação: Educação 

7. Titulação: 
( X ) Especialização                              (    )Especialização na área 
( X ) Mestrado                                        ( X)Doutorado  

8. Carga horária dedicada ao projeto: 
 10 horas 

9. Instituições envolvidas no Projeto:  
Faculdades Magsul  

10. Responsável orçamentária financeira: 
Faculdades Magsul  

11. Clientela envolvida: 
Professores, alunos, acadêmicos e comunidade 

12. Estimativa de participantes: 
Docentes:     05 
Discentes:   15         
Comunidade: 300 

13. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

Existem duas explicações para o termo Festa Junina: 

          A primeira é em função das festividades que ocorrem durante o mês de Junho; 

          Outra versão diz que esta Festa tem origem em países católicos da Europa e, 
portanto, seria em homenagem a São João. No princípio a Festa era chamada de 
Joanina. 

          Apesar de hoje serem festas católicas, as comemorações Juninas antecedem o 
nascimento de Cristo. Em certa época e durante muito tempo os católicos passaram 
a associar esta celebração ao aniversário de São João, no dia 24 de junho, mais 
tarde, os festejos incluíram os dias de Santo Antônio (dia 13) e São Pedro (dia 29). 

http://www.magsul-ms.com.br/
mailto:magsul@terra.com.br


          Ao longo dos anos, cada região do Brasil comemora de um jeito diferente, o 
que importa é o ingrediente principal: a Alegria. 

          Hoje, as festas juninas são entendidas como uma oportunidade para juntar os 
amigos e a família. 

          A decoração é feita com bandeirinhas coloridas e confeccionadas com folhas 
de papel de seda, jornal ou folhas de revistas. 

          Quando há espaço usam folhas de papel laminado para fingir que são 
fogueiras. Para entrar no clima da festa os participantes se vestem a caráter. Os 
homens usam camisa xadrez, calça jeans com retalhos coloridos como se fossem 
remendos, lenço no pescoço e chapéu de palha, bota e bigode. 

          As mulheres usam vestidos de estampas florais com babados e rendas, cabelo 
com tranças amarrados de fitas, chapéu de palha, meia calça colorida e sarda 
desenhadas no rosto. 

          As músicas típicas das Festas Juninas são: Cai Balão, Capelinha de Melão, 
Pedro, Antônio e João... Há várias brincadeiras como a Quadrilha em que geralmente 
é tocada a música Festa na Roça, a maior atração está na confusão que a brincadeira 
proporciona. 

          Outras brincadeiras comuns são apresentadas como a pescaria, corrida do 
saco, ovo cozido na colher, pular a fogueira, corrida dos três pés para as crianças. 
Para os mais jovens o correio elegante e até um bingo que geralmente é apreciado 
pelas pessoas mais idosas. 

          As comidas normalmente são: Arroz doce, canjica, cocadinhas, bolo de fubá, 
docinhos de amendoim, cuscuz, milho cozido... 

           As bebidas mais famosas são o Quentão e vinho quente, apreciados por 
homens e mulheres. 

  

14. OBJETIVOS 

 
Oferecer um panorama histórico artístico e cultural. 
Possibilitar o desenvolvimento de trabalhos educacionais. 
Conhecer e participar da organização de um evento educacional. 
Qualificar o conhecimento em diversas manifestações artísticas e culturais. 

15. METODOLOGIA 

 

Socialização do tema e  conhecimento que cada acadêmico possui sobre ele; 
 •Ensaio de dança/quadrilha; 
•Confecção de convites p/festa;  
 •Cantar e dançar músicas e canções de festa junina; 
•Exploração de maquiagem; 
•Simular, e ensaiar casamento caipira; 
•Degustação de pratos típicos: Amendoim, milho verde, batata doce, pipoca, 



pamonha, pé-moleque, etc. 
•Jogo de bingo; 
•Programação visual do evento.  

16. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Atividades  Data 
Horário de 

Início 
Horário de 
Término 

Local de realização das 
atividades 

DDiivvuullggaaççããoo  OO22//0066//22001155  1199hh  2222hh    SSaallaass  ddee  aauullaa  

OOrrggaanniizzaaççããoo  0033//0066  aa  1100//0066      
SSaallaa  ddaa  

CCoooorrddeennaaççããoo  

MMoonnttaaggeemm  1111//0066//22001166  0088hh  1122hh  
FFaaccuullddaaddeess  

MMaaggssuull  

Apresentações 1111//0066//22001166 14h 22h FFaaccuullddaaddeess  

MMaaggssuull 

17. CRONOGRAMA FINANCEIRO 

RECURSOS PRÓPRIOS (RS) 

Período 
Material de 
Consumo 

Material 
Permanente 

Serviços 
de 

Terceiros 

Despesas 
Locomoção 

Diária Pró-
Labore 

TOTAL 

TOTAL       

18. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 
 

 
 
LOCAL: Ponta Porã - MS         DATA: 11/06/2016                  ASS.  RESPONSÁVEL 

19. PARECER E AVALIAÇÃO DO PROJETO FUNDAMENTADO DO(A) 
COORDENADOR(A) DO CURSO OU DO PROF. ORIENTADOR 

 

                    OO  rreeffeerriiddoo  pprroojjeettoo  aatteennddee  aass  eessppeecciiffiicciiddaaddeess  ddoo  CCuurrssoo  ddee  AArrtteess  VViissuuaaiiss  ee  

PPeeddaaggooggiiaa  ddaass  FFaaccuullddaaddeess  MMaaggssuull,,  vvaalloorriizzaannddoo  oo  ccoonnttaattoo  ee  oo  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  

aarrttííssttiiccoo  ccoomm  ddiiffeerreenntteess  ppoossssiibbiilliiddaaddeess  ddee  mmaanniiffeessttaaççõõeess  ppooppuullaarreess.. 
 
 

LOCAL: Ponta Porã - MS                                                   DATA: 11/06/2016                             

 
   COORDENADOR DO CURSO                                                 PROF. ORIENTADOR 

 
 
 
 
 
 
 



20. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
 

           Na primeira semana do mês de junho a Direção e Coordenação da Escola 
Objetivo Magsul e o Curso de Artes Visuais e Pedagogia, reuniram os professores e 
demais funcionários para o lançamento do projeto da Festa Junina a ser realizado 
na escola este ano. Após as discussões foram decididos os temas a serem 
trabalhados com os alunos, as apresentações artísticas (danças) e dia de 
realização, que se deu nos dia 13 de junho. Foram distribuídas as tarefas a cada um 
dos presentes. Alguns professores foram responsáveis no trabalho com Danças e 
Organização de Barracas, para a realização de trabalhos junto aos alunos que 
fizeram Bandeirinhas e organizaram juntamente com os professores de Educação 
Física a Quadrilha. 
 
           No dia 11 de junho, sábado com início às 07h começaram a organização das 
Barracas e Decoração desenvolvida pelo Curso de Artes Visuais e Pedagogia. 
Foram feitas brincadeiras tradicionais, alusivas a data, apresentação de Danças do 
casamento caipira, danças da quadrilha. Foram servidas comidas típicas em cada 
barraca, deixando o visitante em clima de Festa.  
          A avaliação do projeto foi bastante satisfatória, pois além de muita alegria dos 
presentes, houve a efetiva participação de todo o corpo docente e discente da 
escola para a realização do mesmo. 
 

22. ANEXOS QUE CONFIRMAM A EXECUÇÃO DO PROJETO (ASSINATURAS, 
CERTIFICADOS, FOLDERS, FOTOS COM LEGENDAS, ETC...) 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

 

 
Fonte: Faculdades Magsul 


