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Atividade de História
Data comemorativa: Festas Juninas
Celebradas no Brasil desde pelo menos o século XVII, as Festa Juninas constituem
a segunda maior comemoração realizada pelos brasileiros, ficando atrás apenas do
Carnaval. De acordo com os historiadores, a festa tem origem no culto aos deuses
pagãos, mas sofreu influências do catolicismo e hoje há forte associação com os santos
católicos, como Santo Antônio, São João e São Pedro.
Origem da Festa Junina
Com a chegada dos portugueses, 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. Comidas típicas, danças e enfeites utilizados
nas festas de hoje são uma junção de partes da cultura africana, europeia e indígena.
Atualmente, há uma grande valorização das festas juninas na região Nordeste. Em
Campina Grande, na Paraíba, por exemplo, acontece o maior festejo do país, com queima
de fogos, fogueira gigante, concurso de quadrilhas e diversas barracas típicas com jogos e
comidas.
Comidas
Com a popularização das festas juninas no Brasil, a difusão dos elementos ligados
à festa tornou-se cada vez mais comum. As comidas típicas da Festa Junina são um
exemplo disso. Em todas as regiões, o produto utilizado para preparar as guloseimas da
festa é basicamente o mesmo: o milho. Pipoca, canjica, pamonha, bolo de milho e curau
são algumas das iguarias servidas.
Decoração
A decoração de Festa Junina feita com bandeirolas e balões, a fogueira e os fogos
de artifício são itens que caracterizam o ambiente da festa junina. Existem ainda algumas
brincadeiras e práticas às quais os convidados são submetidos: pau-de-sebo, lavagem dos
santos, correio elegante, casamento caipira e outros.
Além do Brasil, as celebrações da festa junina são notáveis em diversos países.
Reino Unido, França, Itália, Portugal, Espanha, Noruega, Estados Unidos, Porto Rico,
Canadá e Austrália são alguns exemplos de lugares que celebram essas tradições.
Fonte: brasilescola.uol.com.br

1- Explique com suas palavras a origem das Festas Juninas.

R: Sugestão de resposta: As Festas Juninas têm origem portuguesa.
2-Em qual região brasileira existe maior valorização dessas festas?
R: Nordeste.
3- Cite algumas comidas típicas da Festa Junina.
R: Sugestão de reposta: Milho, picoca, canjica...
4- No espaço a seguir, desenhe uma Festa Junina, com brincadeiras, decoração e
comidas típicas. Resposta pessoal,

Ciente:___________________________________________________________________

