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As festas juninas nas regiões brasileiras  

 

 

 

Fonte:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?pagina=espaco%2Fvisualizar_aula&aula=8042&secao=espaco&request_locale=es 

Responda as questões de acordo com o mapa acima: 

1. Como se chama a festa típica da região norte? 

2. Como se chamam os ritmos musicais utilizados na festa da região nordeste? 

3. Escreva as danças típicas das festas juninas das regiões sul, sudeste e centro-oeste. 

4. Você já dançou quadrilha? Se sim escreva o local. 

 

 



 
 

 

Língua Portuguesa 

Você sabia? 

Escolha uma das curiosidades para realizar e enviar a leitura para sua professora pelo whatsapp, 
escolha apenas uma curiosidade.    

Festa Joanina 

 A Festa Junina tem suas origens na cultura europeia da época da Idade Média. Foi trazida para o 
Brasil pelos colonizadores portugueses, porém sofreu várias adaptações em nosso território, onde 
foram incorporadas tradições brasileiras.  

Há muitos anos, em Portugal, a Festa Junina era chamada de "Festa Joanina", em homenagem a 
São João Batista. 

 Quadrilha e vestimenta 

Entre os itens juninos, estão dois que são vistos como principais: a dança, mais conhecida pelo 
nome de quadrilha, e a vestimenta típica. Antigamente, por serem festas promovidas pelas cortes, 
as mulheres tinham que usar vestidos voluptuosos e rodados. Daí a origem dos vestidos de 
quadrilhas, que, em nosso país, acabaram sendo confeccionados com tecidos mais coloridos e 
chamativos, principalmente com chita. 

As quadrilhas possuem bastante valorização na região Nordeste do país, como em Campina 
Grande, na Paraíba, onde é realizado um dos maiores concursos dessa modalidade. Ainda sobre 
a dança, é possível notar que alguns dos nomes de seus famosos passos possuem origem 
francesa, como “anarriê”, “ampassâ” e “tour”. Estes são utilizados em virtude da origem da dança, 
já que ela é herdada das festas da aristocracia francesa. 

Milho 

A origem histórica das tradições juninas é a Europa, quando os agricultores realizavam festas para 
comemorar as colheitas. Em Portugal, a tradição é celebrar a colheita do trigo, que acontece no 
verão europeu, entre os meses de junho e setembro. Com a colonização do Brasil, o costume foi 
introduzido aos poucos por aqui. 

No entanto, o Brasil não era um grande produtor de trigo na época, por isso, as festas começaram 
a ser celebradas com outro grão, o milho. Atualmente, o item serve de base para quase todos os 
alimentos consumidos nas festas juninas. Além do milho cozido em si, outras comidas derivadas 
desse grão, como canjica, pipoca, curau e o bolo de milho ou fubá, são servidas durante os festejos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Matemática 

 
Fonte:https://br.pinterest.com/pin/138204282294433402/ 

 


