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Atividade SOBRE FESTAs JUNINAs 

Origem das Festas juninas 

As festas juninas surgiram nos países europeus católicos e eram 

chamadas de “joaninas”, em homenagem à um santo católico, São João. 

Elas foram trazidas para o Brasil no século XVI, pelos portugueses. 

A princípio, comemorava-se apenas a festa de São João, depois, como 

os dias de São Pedro e Santo Antônio aconteciam no mesmo mês, foram 

incorporados às festas juninas. 

Com o passar do tempo, as festas juninas foram ganhando características das várias regiões 

do nosso país. Elas hoje fazem parte do folclore brasileiro, com as fogueiras, bandeirinhas 

coloridas, barracas de comidas típicas e as danças de quadrilha. São tão populares quanto o 

carnaval. 

Apesar de todo o Brasil comemorar as festas juninas, é na Região Nordeste que elas são 

mais difundidas. Campina Grande, na Paraíba, e Caruaru, em Pernambuco, são cidades famosas 

por suas festas e concursos de quadrilhas. 

O mês de junho é aproveitado também para agradecer aos santos pela colheita farta, 

principalmente a do milho. Não é à toa que a maioria das comidas típicas das festas juninas são 

feitas de milho, afinal, junho é mês de colhê-lo em muitas regiões. 

Tem opção pra todos os gostos: pamonha, curau, milho cozido, canjica (ou munguzá), 

cuscuz, pipoca, bolo de milho, broa de milho, bolo de fubá. Outras comidas típicas do período junino 

são pé-de-moleque, paçoca, arroz doce e quentão. Eta trem bão! 

As roupas para dançar quadrilha são um espetáculo à parte. Os homens, vestidos de 

camisas xadrez, e as mulheres, de vestidos de chita coloridos e chapéus de palha, retratam um 

Brasil caipira. Em muitos estados, são promovidos grandes concursos de quadrilha. 

 

Fonte: https://www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2015/06/conheca-tradicoes-juninas-no-brasil 

 

1) Após a leitura, responda. 

a) Qual é o assunto abordado pelo texto? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 

b) Por que as festas juninas eram chamadas de “joaninas” nos países europeus católicos onde 

surgiram? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 

c) Em qual região brasileira as festas juninas são mais difundidas? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 

d) Como eram os trajes de homens e mulheres para dançar quadrilha? 

R: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2) De acordo com o texto, é correto afirmar que: 

(A) No Brasil não são realizadas festas juninas. 

(B) As festas juninas são consideradas festas populares e foram incorporadas ao folclore brasileiro, 

ganhando características das várias regiões do nosso país. 

(C) As festas juninas foram trazidas pelos africanos no período da escravidão. 

(D) No Brasil, as festas juninas são comemoradas apenas na Região Nordeste. 

 

3) Leia o parágrafo retirado do texto. 

“Com o passar do tempo, as festas juninas foram ganhando características das 
várias regiões do nosso país. Elas hoje fazem parte do folclore brasileiro, com as 
fogueiras, bandeirinhas coloridas, barracas de comidas típicas e as danças de 
quadrilha. São tão populares quanto o carnaval.” 
 

a) Copie os quatro elementos que aparecem neste parágrafo que caracterizam as festas juninas. 

R: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

4) Retire do texto: 

a) 3 substantivos comuns: __________________, __________________, __________________. 

b) 3 substantivos próprios: __________________, __________________, __________________. 

 

5) Retire do texto uma expressão popular utilizada para caracterizar o dialeto caipira. 

R: ____________________________________________________________ 

  

6) Localize no diagrama 7 comidas típicas do período junino que aparecem no texto. Em seguida, 

copie os nomes nos espaços abaixo. 

_________________ __________________ _________________     ________________ 

_________________ __________________ _________________ 

 

O S E F G H B O M B 

B C U S C U Z O I O 

M I R F A T E Ç L W 

T C A P A M O N H A 

C U T I H N O T O L 

B R O P C A N Y P B 

P A Ç O C A B O Q A 

T U D C O F E M O G 

M I C A N J I C A P 
 

7) Agora, organize as palavras que você encontrou em ordem alfabética. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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8) Pinte no mapa do Brasil a região em que as festas juninas são mais difundidas, de acordo com 

o texto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Complete a tabela com a sigla e a capital de cada estado que compõe a Região Nordeste. 

 

Estado Sigla Capital 
Alagoas   

Bahia   

Ceará   

Maranhão   

Paraíba   

Pernambuco   

Piauí   

Rio Grande do Norte   

Sergipe   

 

 

A “quadrille” surgiu em Paris, no século XVIII, como uma dança de 
salão composta por quatro casais. Era dançada pela elite europeia e 
veio para o Brasil durante o período da Regência (por volta de 1830), 
onde era febre no ambiente aristocrático. (www.ebc.com.br) 

 

 

10) A quadrilha surgiu em Paris no século XVIII. Qual século está sendo representado pelos 

algarismos romanos em destaque? 

R: __________________________________________ 

 

11) Para a apresentação da quadrilha na festa junina, os organizadores cercaram uma área cujas 

medidas estão representadas pela figura ao lado.  

Qual é o perímetro dessa figura? 

R: __________________________________________ 

 

 

 

7m 

5 m 

Fatos 
curiosos! 
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12) Para a apresentação em uma festa junina, os componentes de uma quadrilha se organizaram 

em 6 fileiras. Sabendo que em cada fileira havia 12 dançarinos, quantos componentes fazem parte 

dessa quadrilha? 

R: ________________________________________ 

 

 

 

 

13) Leia a reportagem publicada pelo site do Jornal Bom Dia no dia 05 de junho de 2019. 

 

1ª Festa Junina Lixo Zero do Colégio Franciscano São José 
No próximo dia 15 de junho o Colégio Franciscano São José 

promoverá uma festa junina um tanto diferente. Além de toda decoração e 
apelo ao festejo caipira, o colégio quer passar uma mensagem sobre a 
importância da sustentabilidade do nosso planeta. E por isso esse ano o 
Arraiá do São José é 100% Consciência e Lixo Zero.  

Para materializar esse conceito, na festa não serão utilizadas 
embalagens descartáveis, copos plásticos, canudos, entre outros produtos 
de origem plástica. Haverá no local venda e locação de copos ecológicos 
justamente para habituar os estudantes, familiares, professores e a 
comunidade a uma nova tendência que torna a vida em sociedade mais 
sustentável. 

preto-fundo 

a) Qual assunto a reportagem está abordando? 

R: _______________________________________________________________ 

 

b) Escreva as medidas adotadas pelo colégio para atingir o objetivo de realizar uma festa 

sustentável. 

R: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

c) Pesquise no dicionário o conceito de sustentabilidade e copie-o abaixo. 

R: ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

d) Escreva uma ação que você e seus familiares podem realizar visando a sustentabilidade. 

R: ____________________________________________________________________________ 

 

e) Para atingirmos a sustentabilidade ambiental e garantirmos um futuro ecologicamente correto, 

devemos por em prática os 5 Rs, os quais consistem em cinco palavras que nos mostram como 

devemos agir para melhorar o meio ambiente. Escreva as quatro palavras que estão faltando para 

completar os 5 Rs.  

Cálculo 

RECICLAR 
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