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As festas que acontecem durante todo o mês são chamadas de “festa joanina”,
especialmente em homenagem a São João. O nome “joanina” teve origem,
segundo alguns historiadores, nos países europeus católicos no século IV. Quando
chegou ao Brasil foi modificada para “junina”
Trazida pelos portugueses, logo foi incorporada aos costumes dos povos indígenas
e negros. A influência brasileira na tradição da festa pode ser percebida na
alimentação (quando foram introduzidos o aipim (mandioca), milho, jenipapo e o
leite de coco) e também nos costumes (como o forró, o boi-bumbá, a quadrilha e o
tambor de crioula). Mas, não foi somente a influência brasileira que permaneceu
nas comemorações juninas. Os franceses, por exemplo, acrescentaram à
quadrilha, passos e marcações inspirados na dança da nobreza europeia. Os fogos
de artifícios, que tanto embelezam a festa, foram trazidos pelos chineses e a dança
de fitas, bastante comum no sul do Brasil, é originária de Portugal e da Espanha
 Assista a história “Na roça é diferente” clicando no link
(https://www.youtube.com/watch?v=Bfx_E3zvnjc) com o personagem Chico
Bento.
 Execute as senhas 7086, 7089, 316, 7087, 843, 844, 845
 Logo após, desenhe sobre o dia de festa junina em nosso colégio, utilizando
o Editor de Imagem Paint para ilustrar.
 Salve o seu desenho com o seu nome e a turma e envie-o pela plataforma
da Moderna Compartilha.
Lembrete: Basta clicar nos links informados no decorrer deste arquivo (segure a
tecla ctrl e ao mesmo tempo clique no link), que você será direcionado aos sites.
Acesse o site da escola http://www.ceteresacristina.com.br/ e em seguida clique no
ícone do Portal Escolar Clicks que está do lado esquerdo da página. Irá aparecer
outra página com o Ambiente de Aulas onde você irá digitar as “SENHAS”
propostas aqui e farão as atividades também.

