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PROJETO DAS FACULDADES MAGSUL 

2016 
 

( . ) ENSINO        (   ) PESQUISA    ( x ) EXTENSÃO 

Título: Festa Junina -  Escolas e Faculdade MAGSUL       

 

Área temática: Inclusão Social  

 

Data: 01/06/16 até 11/06/16 

 

Existem duas explicações para o termo Festa Junina: a primeira é em função das 

festividades que ocorrem durante o mês de Junho; outra versão diz que esta Festa tem 

origem em países católicos da Europa e, portanto, seria em homenagem a São João. No 

princípio a Festa era chamada de Joanina. Apesar de hoje serem festas católicas, as 

comemorações Juninas antecedem o nascimento de Cristo. Em certa época e durante 

muito tempo os católicos passaram a associar esta celebração ao aniversário de São João, 

no dia 24 de junho, mais tarde, os festejos incluíram os dias de Santo Antônio (dia 13) e 

São Pedro (dia 29). Ao longo dos anos, cada região do Brasil comemora de um jeito 

diferente, o que importa é o ingrediente principal: a Alegria. Hoje, as festas juninas são 

entendidas como uma oportunidade para juntar os amigos e a família. A decoração é feita 

com bandeirinhas coloridas e confeccionadas com folhas de papel de seda, jornal ou folhas 

de revistas. Quando há espaço usam folhas de papel laminado para fingir que são 

fogueiras. Para entrar no clima da festa os participantes se vestem a caráter. Os homens 

usam camisa xadrez, calça jeans com retalhos coloridos como se fossem remendos, lenço 

no pescoço e chapéu de palha, bota e bigode.  

  

As mulheres usam vestidos de estampas florais com babados e rendas, cabelo com 

tranças amarrados de fitas, chapéu de palha, meia calça colorida e sarda desenhadas no 

rosto. As músicas típicas das Festas Juninas são: Cai Balão, Capelinha de Melão, Pedro, 

Antônio e João... Há várias brincadeiras como a Quadrilha em que geralmente é tocada a 

música Festa na Roça, a maior atração está na confusão que a brincadeira proporciona. 

Outras brincadeiras comuns são apresentadas como a pescaria, corrida do saco, ovo 

cozido na colher, pular a fogueira, corrida dos três pés para as crianças. Para os mais 

jovens o correio elegante e até um bingo que geralmente é apreciado pelas pessoas mais 

idosas. As comidas normalmente são: Arroz doce, canjica, cocadinhas, bolo de fubá, 

docinhos de amendoim, cuscuz, milho cozido... As bebidas mais famosas são o quentão e 

vinho quente, apreciados por homens e mulheres.  
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22. ANEXOS QUE CONFIRMAM A EXECUÇÃO DO PROJETO (ASSINATURAS, 
CERTIFICADOS, FOLDERS, FOTOS COM LEGENDAS, ETC...) 
 

 

 

 



 

 



 
 
 
 
 


