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Olá queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero todos animados para mais uma aula, hoje em ritmo
de festa julina.
Atividades:
1-Apresentar-se vestido de caipira, traje e maquiagem (se quiser fazer um lanche típico – pipoca,
pinhão, pé-de-moleque, cocada, quentão, bolo de milho ou outro- cada um em sua casa pode).
2-Conversar sobre o tema festa junina, cantar ou recitar algum verso ou ainda uma dança caipira e
fazer o vídeo pra me enviar.
3- Copiar o texto abaixo no caderno e mandar fotos.

FESTAS JUNINAS
As Festas Juninas são comemorações que acontecem no mês de junho no Brasil. Os três santos
populares lembrados são: Santo Antônio, São Pedro e São João.
Tradicionalmente, as festas juninas começam no dia 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio
e encerram no dia 29 de junho, dia de São Pedro. Já nos dias 23 e 24 é celebrado o dia de São João.
Origem da Festa Junina
A origem da Festa Junina é pagã. Ainda antes da Idade Média, as celebrações anunciavam o
solstício de verão e de inverno e homenageavam os deuses da natureza e da fertilidade.
A igreja acabou aderindo às festas atribuindo-lhes um caráter religioso, uma vez que não conseguia
acabar com a sua popularidade.
Em Portugal, em virtude da coincidência de datas, passou-se a comemorar o São João,
chamando-lhe de festas joaninas. No país lusitano, a Festa de São João na cidade do Porto é muito
famosa e atrai milhares de pessoas que todos os anos festejam nas ruas.
No Brasil, as festas juninas foram introduzidas pelos portugueses no período colonial e, desde
então, a comemoração sofreu influências das culturas africanas e indígenas e, por isso, possui
características peculiares em cada parte do Brasil.
As festas caipiras, como são também conhecidas, são típicas da região nordeste, onde a maior
festa de São João do mundo acontece em Campina Grande, no Estado da Paraíba.
Características das Festas Juninas
Muitas tradições que acompanham essa comemoração representam os principais símbolos das
festas juninas que incluem: as comidas, as danças típicas, os balões, a fogueira, as brincadeiras e as
roupas.

1 - COMIDAS DE FESTA JUNINA
O milho é um alimento muito importante
nessas comemorações e, por isso, diversas
comidas típicas de festa junina levam esse
ingrediente.
Os principais pratos típicos de festa
junina são: pipoca, paçoca, pé de moleque,
canjica, cachorro-quente, pamonha, curau, bolo
de milho, arroz-doce, pinhão, cuscuz e tapioca.
Já as bebidas mais tradicionais são:
vinho quente e quentão.
Todos esses elementos ajudam a compor o ambiente da festa, chamado de arraial. Ali é onde
ficam as barraquinhas de comidas e bebidas típicas decoradas com bandeirolas juninas.
2 - DANÇAS TÍPICAS DA FESTA JUNINA
Nas festas juninas ouve-se
e dança-se forró.
A quadrilha junina
é,
todavia, a dança típica da festa.
Ela tem origem nas danças de
salão na França e consiste
numa bailada de casais
caracterizados com vestimenta
tipicamente caipira.
Uma coreografia chamada
de casamento caipira é feita em
homenagem a Santo Antônio, o
santo casamenteiro.

3 - BALÕES E FOGUEIRA NA FESTA JUNINA
Os balões são tradicionais, embora
atualmente existam restrições por
questões
de
segurança.
Tradicionalmente, a soltura de balões
indica o início das comemorações.
A fogueira também faz parte do
cenário da festa. De origem pagã, ela
simboliza a proteção contra os maus
espíritos.
A tradição foi mantida pelos
católicos, que dedicaram uma forma de
fogueira diferente para cada santo: a
quadrada é de Santo Antônio; a redonda
de São João; e a triangular de São Pedro.

4 - BRINCADEIRAS DE FESTA JUNINA
Brincadeiras como a cadeia, pau de
sebo, pescaria, correio-elegante, saltar a
fogueira, argola, entre outros, não
podem faltar. Estão incluídas também as
simpatias - que acabam carregando um
pouco do tom de divertimento

No dia 13 de junho as igrejas distribuem o “pãozinho de Santo Antônio”, o qual deve ser comido
pelas mulheres que procuram marido.
5 ROUPAS DE FESTA JUNINA
As roupas tradicionais de festa
junina são tipicamente caipiras, com
vestimentas bem coloridas e de
estampa xadrez.
As mulheres usam vestidos
coloridos e tranças no cabelo. Já os
homens costumam usar camisa xadrez e
chapéu de palha. Ambos usam
maquiagem para imitar sardas (nas
mulheres) e bigodes (nos homens).
A FAMOSA FESTA DE SÃO JOÃO
Inserida no contexto das festas juninas, a Festa de São João acontece nos dias 23 e 24 de junho, para
celebrar o nascimento deste Santo Popular, conhecido como o Santo festeiro.
São João nasceu no dia 24 de junho e foi um dos santos mais próximos de Jesus Cristo, participando de
seu batizado nas margens do Rio Jordão. Por isso, o Dia de São João é 24 de junho.
Os principais elementos da festa de São João
Os festejos da festa contam com pratos típicos da festa junina, brincadeiras e a quadrilha de São João,
como dança tradicional. Porém, vale lembrar que isso pode mudar de região para região.
Além disso, outros elementos importantes da festa são o mastro e a fogueira de São João.
O mastro de São João inclui a imagem deste santo popular juntamente com mais três bandeiras ou fitas
coloridas, representando os santos populares da festa: Santo Antônio, São Pedro e São João.
A fogueira, muito característico da festa que é acesa na noite do dia 23. Dentre muitas simpatias
associada a ela, a que mais se destaca é saltar as brasas da fogueira no dia 24.
A festa de São João no Nordeste
No Brasil, a noite de São João mais famosa acontece na região nordeste do país, na cidade de Campina
Grande, no estado da Paraíba. Esta é considerada a maior festa de São João do mundo.
No entanto, outras cidades nordestinas se destacam: Caruaru, em Pernambuco; São Luís, no Maranhão;
Mossoró, no Rio Grande do Norte; e Teresina, no Piauí.

Boa semana a todos!

