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Nossa atividade de hoje será em torno das curiosidades da 
festa de São João. 

✓ Vamos fazer a leitura em voz alta de um texto informativo para
conhecer um pouco da história desta festa tradicional.

✓ Depois teremos uma brincadeira típica das quermesses das festas
juninas.

Então comecemos nosso arraiá do atendimento de 
Português!!! 

Aproveitem para se divertir e aprender um pouco!!!



Origem da festa da junina
A festa junina é uma festa popular tradicional que acontece durante o mês de junho. Essa

comemoração é comum em todas as regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, e foi trazida por
influência dos portugueses no século XVI.

Inicialmente, a festa possuía uma conotação religiosa e era realizada em homenagem aos santos:
Santo Antônio, São João e São Pedro. No entanto, essa conotação se perdeu em parte, uma vez que é vista
por muitos mais como uma festividade popular do que religiosa. Os festejos junino também estão
associados a símbolos típicos da zona rural. Essa valorização da vida caipira reflete a organização da
sociedade brasileira até meados do século 20, quando 70% da população vivia no campo.

Historiadores apontam que as origens desta festa estão diretamente relacionadas a festividades
pagãs realizadas na Europa na passagem da primavera para o verão, momento chamado de solstício de
verão. Estas festas eram realizadas como forma de afastar os maus espíritos e qualquer praga que pudesse
atingir a colheita. Os cultos à fertilidade em junho foram reproduzidos até por volta do século 10. Como a
igreja não conseguia combatê-los, decidiu cristianizá-los, instituindo dias de homenagens aos três santos do
mês de junho.



Os índios que habitavam o Brasil também faziam rituais importantes em junho. Eles tinham várias
celebrações ligadas à agricultura, com cantos, danças e muita comida que foram incorporados aos festejos
juninos de cunho religioso. É por isso que as festas tanto celebram santos católicos como oferecem uma
variedade de pratos feitos com alimentos típicos dos nativos indígenas.

Assim, as festividades juninas se desenvolveram bastante entre as populações rurais, estabelecendo
um sincretismo (resumo) entre a tradição cristã, crenças e costumes indígenas, e cultos de matriz africana.

As grandes mudanças no conceito artístico contemporâneo acarretaram na "adequação e
atualização" dessas festas, em que ritmos e bandas não tradicionais aos tipicamente vivenciados são
acrescentadas às programações de festas regionais, incentivando o maior interesse de novos públicos. Essa tem
sido a aposta de vários festejos para agradar a todos, não deixando de lado os costumes juninos.

A festa reúne toda a comunidade e muitos turistas, com fartura de comida, quadrilhas, casamento
matuto e muito forró, em torno de fogueiras. É comum os participantes da festa se vestirem com roupa xadrez,
calça remendada com panos coloridos ou vestido colorido de chita e chapéu de palha.

Texto adaptado de https://pt.wikipedia.org/wiki/Festa_junina

https://pt.wikipedia.org/wiki/Festa_junina


Bingo 

O Bingo é um jogo muito comum e popular no Brasil, servindo como diversão para ser jogado entre
familiares e amigos!
Aproveite que estamos todos em casa para se divertir com a família!
Você vai precisar de papel e caneta.

Regras do jogo:
1- Faça, num papel, uma tabela com quatro colunas e três linhas e você terá 12 espaços, como a figura
abaixo:

2- Enumere cada um dos espaços.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12



Bingo 

3- A cada afirmativa lida pela professora sobre os festejos juninos, você deverá escrever no espaço
verdadeiro ou falso.

4- A leitura será em voz alta e somente uma vez. Preste atenção porque não pode repetir.

5- Ganha o jogador que completar primeiro a tabela com a resposta correta.

6- Se houver empate, faremos uma nova rodada de perguntas com os finalistas.

7- O ganhador vai receber, em casa e com segurança, uma surpresa encaminhada pela professora.
Para que possa receber o prêmio, terá que fornecer o endereço pelo whatsapp.

Muita atenção e Boa sorte!!!



Bingo 

1- As comemorações das Festas Juninas celebram três santos populares: Santo Antônio, São Pedro e São
João Evangelista.
2- 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 no dia 24, é celebrado o dia de São João Batista
3- A origem da Festa Junina é pagã, em celebrações que anunciavam o solstício de verão e de inverno e
homenageavam os deuses da natureza e da fertilidade.
4- As festas, que já eram típicas na Europa, também desembarcaram no Brasil e aos poucos foram se
misturando com elementos próprios do interior do país e das tradições sertanejas.
5- Comidas típicas, danças e enfeites utilizados nas festas de hoje são tipicamente do Nordeste do Brasil.
6- No nordeste, o produto utilizado para preparar as guloseimas da festa é basicamente o mesmo: o
milho e a macaxeira (também conhecida como aipim e mandioca em outras regiões do Brasil).



Bingo 

7- A decoração da Festa Junina é feita com bandeirolas e balões, fogueira e fogos de artifício são itens que
também caracterizam o ambiente da festa.

8- O local onde ocorre a maioria dos festejos juninos é chamado de mercado.

9- De origem europeia, as fogueiras juninas fazem parte da antiga tradição pagã de celebrar o solstício de
verão.
10- A fogueira junina não tem origem nas festas europeias que acendiam fogueiras para afastar os maus
espíritos da esterilidade e repelir as pestes dos cereais.

11- A fogueira acendida pelos camponeses europeus servia para realizar danças ao redor do fogo e
saltos sobre as chamas, para afugentar os espíritos da fome, do frio e da miséria.
12- A tradição de pular fogueira nos festejos juninos tem origem nos costumes populares europeus.

Agora vamos fazer a conferência! 
Quem será o vencedor ou a vencedora???



Bingo  - Gabarito

1     F 2      V 3     V 4     V

5     F 6      V 7     V 8     F

9    V 10    F 11     V 12    V



Bingo 

1- A fogueira é um sinal de aviso do nascimento de João Batista.

2- A quadrilha brasileira originou das danças típicas do meio rural.
3- A quadrilha é herança de bailes populares europeus.
4- “Anarriê, alavantú, balancê”, termos usados na quadrilha, são saudações de bailes franceses.
5- Nos festejos juninos, não podem ser realizadas simpatias e crendices relacionadas aos santos.
6- Moças solteiras, com desejo de se casar, fazem simpatias para Santo Antônio e colocam a imagem do santo
de cabeça para baixo atrás da porta ou dentro do poço ou enterram-no até o pescoço.

7- Nos cultos populares pagãos que influenciaram as festas juninas, havia oferenda aos deuses com farta
alimentação e bebidas, música, danças, o que era geralmente feito à noite.



Bingo 

8- As simpatias das festas juninas têm origem na tradição católica que faziam adivinhações para o
casamento, previsões para o futuro e banhos coletivos pela madrugada.
9- Os festejos juninos não foram influenciados pelos cultos populares pagãos europeus e somente pelas
tradições das festas religiosas católicas.
10- As quadrilhas juninas são de natureza urbana, de tradição brasileira, do culto ao fogo, anteriores ao
cristianismo.

11- A Igreja Cristã adaptou a festa de São João para absorver os cultos agrários pagãos europeus. No Brasil a
festa é acompanhada de muita música e dança: a quadrilha (dança das Cortes europeias), o baião, o xote
entre outros.

12- A tradição de pular fogueira nos festejos juninos tem origem nos costumes populares europeus.
Agora vamos fazer a conferência! 

Quem será o vencedor ou a vencedora???



Bingo  - Gabarito

1     V 2      F 3     V 4     V

5     F 6      V 7     V 8     F

9    F 10    F 11     V 12    V



Sugestão:

Aproveite o momento em família e as festas juninas para fazer a
brincadeira do jogo do Bingo Junino com sua família.

A atividade está disponível no Sigaa e no site do Codap.

Divirtam-se juntos, em família, ou on-line com os amigos distantes!!!



Feliz São João!!!

Fique em casa, com a família!

Vai passar!


