
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO UERIRI 

Informativo 11 – Rio, 14/6/2022 

 
Srs. pais e responsáveis, 
 
❖ FESTA JUNINA 
Os historiadores apontam que as origens da festa junina estão diretamente relacionadas a 

festividades pagãs realizadas na Europa na passagem da primavera para o verão, momento chamado 

de solstício de verão. Essas festas eram realizadas como forma de afastar os maus espíritos e 

qualquer praga que pudesse atingir a colheita. Para melhor entendermos isso, é preciso considerar 

que o solstício de verão no hemisfério norte acontece exatamente no mês de junho. 

 

A cristianização da festa está diretamente relacionada ao estabelecimento de comemorações de 

importantes figuras do catolicismo, exatamente na época da passagem para o verão, entre as quais 

se destacam Santo Antônio (homenageado dia 13 de junho), São João (dia 24) e São Pedro (dia 29). 

Por fim, muitos elementos típicos das comemorações pagãs ganharam um novo significado. 

 

Essa comemoração é comum em todas as regiões do Brasil e foi trazida pelos portugueses no século 

XVI. Inicialmente, a festa possuía um forte tom religioso – conotação essa que se perdeu em parte, 

uma vez que é vista por muitos como uma festividade popular mais 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.  

 

E é para lá que vamos seguir viagem! 

 

O jegue e a Severina contarão um pouco da história da festa junina e, com as crianças, vão para 

Campina Grande. 

 

O cheiro, o sabor das comidas típicas, o som dos forrós e xotes nos remetem a momentos felizes.  

 

Precisamos de momentos felizes! 

 

Anotem:  

 

DIA 30 DE JUNHO, QUINTA-FEIRA, DURANTE O TURNO DA TARDE 

 

Neste dia as crianças deverão vir de caipira. Os adereços ficam por nossa conta. 

 
 
  



 

❖ TROCA DE CORDA NA CAPOEIRA 

As crianças do Jardim 2, Jardim 3 e Primeiro Ano que fazem capoeira trocarão de corda em julho.  

 

Como há dois anos não fazemos o Batizado, a corda mudará de cor, correspondendo ao ano de 2021. 

No final do ano haverá o batizado para todas as turmas e as crianças receberão a cor da corda de 

2022. 

 

Como a festa junina acontecerá no dia 30, achamos melhor dar mais uma semana para o evento, 

dando tempo para as crianças vivenciarem com os professores a apresentação que farão. Na 

semana do dia 30 todos estarão envolvidos com a festa junina. 

 

ANOTEM O NOVO DIA: 09 DE JULHO, SÁBADO, ÀS 10H. 

 

Todas as crianças que fazem capoeira estão convidadas a assistirem a troca e o jogo que acontecerá 

com professores e graduados convidados.  

 

O uniforme pode ser encomendado através dos professores.  

 

As crianças que trocarão de corda deverão trazer R$ 50,00 até o dia 27 de junho, segunda-feira. 

 

 

❖ FERIADO 

Quinta-feira, 16 de junho, é feriado de Corpus Christi e não haverá aula. 

Sexta-feira, 17 de junho, funcionaremos normalmente. 

 

 

Beijo no coração. 

Ana Paula 


