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A CHEGADA DA FESTA JUNINA AO BRASIL 

O começo da festa junina ao Brasil remonta ao século XVI. As festas juninas eram tradições 
bastante populares na Península Ibérica (Portugal e Espanha) e, por isso, foram trazidas para cá 
pelos portugueses durante a colonização, assim como muitas outras tradições. Quando 

introduzida no Brasil, a festa era conhecida como festa joanina, em referência a São João, mas, ao 

longo dos anos, teve o nome alterado para festa junina, em referência ao mês no qual ocorre, junho. 

Inicialmente, a festa possuía um forte tom religioso – conotação essa que se perdeu em 
parte, uma vez que é vista por muitos mais como uma festividade popular do que religiosa. Além 

disso, a evolução da festa junina no Brasil fez com que ela se associasse a símbolos típicos das 

zonas rurais. 

O crescimento da festividade aconteceu sobretudo no Nordeste, região que atualmente 
possui as maiores festas. A maior festa junina do país acontece na cidade de Campina Grande, 

localizada no estado da Paraíba. Em 2017, a estimativa do evento era receber aproximadamente 

2,5 milhões de pessoas. 

Durante as festas juninas no Brasil, são realizadas danças típicas, como as quadrilhas. 

Também há produção de inúmeras comidas à base de milho e amendoim, como canjica, pamonha, 

pé de moleque, além de bebidas como o quentão. Outra característica muito comum é a de se 

vestir de caipira de maneira caricata. 

 
Fonte:  https://www.df.senac.br/faculdade/origem-da-festa-junina/ 
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VAMOS LER O TEXTO ABAIXO ! 
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                                     Copie as questões em seu caderno e responda-as. 

 

Interpretação de texto 
 

1) De quais países originaram a festa junina?___________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 
 

2) A festa junina no Brasil é tradição da nossa cultura, mas essa influência veio de onde?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
3) Por que foi dado o nome de festa junina aqui no Brasil? Explique. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
4) Preencha as lacunas abaixo: 

 
Os festejos juninos são muito populares na região _________________, principalmente no 

estado da _____________________. Foi na cidade de ___________________________ em 

_________ que aconteceu a maior festa junina com cerca de ___________________________ de 

pessoas participantes. 

 
 
5) Cite 5 exemplos da tradição junina que estão presentes nestes festejos. 
 
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
__________________________ 

__________________________ 
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 Nos últimos anos, cresceu a preocupação com a saúde.  Muitas pessoas buscando uma 

alimentação mais saudável, procuram consumir alimentos frescos e sem agrotóxicos.  

     Agora no livro didático “Nosso livro de matemática”, resolva a página 60. 
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Semana Junina  
 

Pesquise uma receita Junina, escreva, compartilhe com os seus colegas da sala 
na aula via Meet na aula de quarta-feira (23/06/2021), tire uma foto bem bonita e 
envie para a professora. Observe as medidas de massa (peso) e litro. A receita 
possui frações? Você usou algum ingrediente em dúzia ou ½ dúzia? 

 


