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FESTA JUNINA   

BANDEIRAS E FUXICOS PARA PRODUÇÃO EM FAMÍLIA 

As famílias dos alunos da Educação Infantil 
 

Prezadas famílias 

 

Dando continuidade à produção da nossa Festa Junina, iniciada no último dia 19, 

convidamos todos a contribuírem com a produção de bandeirinhas de tecido e de 

fios de fuxicos para decorar nosso arraial. A ideia é que produzam, junto com seus 

filhos, parte da ambientação da festa, dando um tom bastante personalizado à 

nossa celebração. 

 

Por isso, nesta sexta-feira, 8/6, convidamos a todos para colocarem nas bandeiras 

as marcas de suas famílias.  Nas mochilas das crianças enviamos a base de tecido 

para as bandeirinhas, e nessa produção vocês podem usar o material que 

quiserem, ou que tiverem à mão. Enviamos também círculos de chita, caso 

queiram fazer fios de fuxicos. O importante é que vocês tenham momentos de 

diversão com as crianças!  

 

Aguardamos a produção de sua família até 19/6, terça-feira, e agradecemos a 

todos, antecipadamente, pela colaboração na criação do nosso arraial. 

 

Sobre a história das festas juninas 

A Festa Junina, já tão incorporada à cultura brasileira, principalmente no nordeste 

do país, é de origem europeia. Aqui, com a adaptação ao novo contexto e o 

transcorrer do tempo, vê seus símbolos passarem por algumas transformações. 

 

Há muitos anos, grandes bandeiras com as imagens dos três santos do mês de junho 

(Santo Antônio, São João e São Pedro) eram colocadas no local da festa para serem 

admiradas.  

As bandeiras dos santos também eram lavadas em água, para que as pessoas 

pudessem se purificar nessas mesmas águas. Já as bandeirinhas das festas juninas, 

pequenas e coloridas, foram criadas para alegrar o ambiente da festa.  

Para ornamentar as bandeirinhas, ou para fazermos outros adornos, podemos usar 

os fuxicos. Para fazer um fuxico é preciso alinhar as extremidades de um pequeno 

círculo de tecido, costurá-las e então franzi-lo, formando uma trouxinha. Cada 

trouxinha de tecido é um fuxico. 

 

A origem do fuxico é muito, muito antiga, e remete à história da tecelagem e dos 

trabalhos manuais no Brasil. 

Envolve desde os indígenas, que produzem suas redes com o algodão que cultivam 

e fiam e com as fibras vegetais que trançam; as mulheres brasileiras inspiradas 



em trabalhos manuais europeus, que os incrementaram com as cores tropicais e 

as matérias-primas locais; e os povos de origem africana, que podem ter trazido 

para cá a tradição dos fuxicos. O fuxico sempre esteve associado à classe social 

de baixa renda, às comunidades rurais, e recentemente vem ganhando lugar na 

moda e na decoração. 

 

Aqueles que se reuniam para costurar, enquanto o faziam cochichavam, 

mexericavam sobre a vida alheia; daí vem o nome fuxico, que é sinônimo de 

fofoca.  

 

Atenciosamente, 

Cintia Simão 

Coordenação pedagógica de Educação Infantil e 1º Ano EF1 

 

Rua Comendador Elias Zarzur, 301  
Alto da Boa Vista – São Paulo  
Tel: +55 (11) 3878 6700 
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