
Original 

Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou apresentar para vocês sobre o meu festival favorito no Brasil. Se chama 

Festa Junina ou Festival de São João. It is the brazilian harvest festival. E celebramos em junho, por isso 

festa JUN-ina ou Festival de São João porque celebramos no dia de São João, 24 de junho.  Espero que 

gostem.  

Vamos comecar pela melhor parte, a comida. Que saudade! As comidas são derivadas do amendoim e do 

milho porque é na época da colheita, estamos celebrando a colheita. We are celebrating the harvest. 

Temos milho quente, broa de milho, pão de milho, cural de milho, pipoca, paçoca, beijinho quente, são 

tantas delicias que eu posso ficar aqui por muito tempo. O que não pode faltar na decoração da Festa 

Junina? Número 1: bandeirolas. Those little flags as you can see, those are the most important decoration. 

Balões e também uma fogueira, porque faz um friozinho. Como podemos ver na minha foto, estou perto 

do fogo para me aquecer porque na minha cidade natal, Ouro Preto, as temperaturas no inverno não são 

tão quentes.  

Pegue sua roupa mais caipira e vamos bailar. É isso, o estilo da Festa Junina é o country style: um chapéu, 

uma camisa xadrez ou um vestido e você está pronto para festejar. O item essencial da Festa Junina é o 

chapéu de palha. Como podem ver eu e meu pequeno sobrinho estamos prontos para festejar. Minha 

familia na Festa Junina do ano passado, todos muito caipiras.  

Last but not least, a música. Sim, depois de comida boa e aquele look caipira, só falta a música. A música 

mais popular da Festa Junina é o Forró. The country style music is the most popular em nossas Festas 

Juninas. E sim, claro, amamos dancar. Normalmente se dança de casal, em pares, ou com amigos. O 

importante é se divertir. Viva São João!!! Espero que tenham gostado da Festa Junina e que se sintam 

convidados a aproveitar esse festival. Esperamos vocês no brasil, um abraço e muito obrigada. 

 



Translated to English 

Hi everyone, how are you? Today I will present to you about my favorite Brazilian festival. It is called 

Festa Junina or Saint John Festival. It is the Brazilian harvest festival. And we celebrate it in June, 

therefore Festa JUNina or Saint John Festival because it is celebrated on Saint John Day, June 24th. I hope 

you like it. 

Let’s start with the best part, the food. I miss it so much! The dishes are made from peanut and corn 

because it during the harvest, we are celebrating the harvest. We have corn on the cob, corn cake, corn 

bread, corn pudding, popcorn, peanut candy, crusted peanut, there are so many delicious foods that I 

could stay here listing for a long time. The one thing that cannot be ignored on the Festa Junina 

decoration? Number 1: little flags. Those little flags as you can see, those are the most important 

decoration. Balloons and also a fire pit, because it is a bit cold. As you can see on this photo, I am close 

to the fire to warm up, because in my home town, Ouro Preto, the temperatures during the winter are 

not that warm. 

Get you most country clothes and let’s dance. That’s it, the Festa Junina style is the country style: a hat, 

a plaid shirt or dress and you are ready to celebrate it. The crucial item for the Festa Junina is the straw 

hat. As you can see, my little nephew and I are ready to celebrate. My family at the Festa Junina last 

year, all very country-ish. 

Last but not least, the music. Yes, after good good and the country look, all we are missing is the music. 

The most popular music on the Festa Junina is the Forró. The country style music is the most popular in 

our Festa Juninas. And yes, of course, we love to dance. Usually, the dances happen as a couple, pairs or 

with friends. The important part is to have fun. Viva São João!!! I hope you all liked the Festa Junina and 

that you feel invited to enjoy this festival. We are waiting for you in Brazil, a warm hug and thank you 

very much. 


