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Pandemias à parte, é inaceitável a gente ter que 
passar por 2020 sem ao menos uma quadrilha com 
os amigos. Traçamos a linha aqui, nas paçocas das 
festa junina. Um limite é um limite.

Fizemos esse ebook para você curtir a Festa Junina 
em casa, ainda que seja digital. Puxe os amigos para 
o bingo.

TA COM VONTADE DE FAZER
FESTA NÉ MINHA FILHA...

EU SO VIM PRA COMER                  

CHEGOU A PARTE BOA                   

AUMENTE O SOM, ARRASTE OS
MÓVEIS E BORA ESQUENTAR!        

BINGO                                           
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COMO FAZER UMA FESTA JUNINA EM CASA

Você é o do time que reconhece o melhor das 
festas juninas: a comida. Pelo menos em casa 
ninguém precisa fingir gostar de quadrilha para 
comer aquele bolo de milho.

EU SÓ VIM
PRA COMER
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COMO FAZER UMA FESTA JUNINA EM CASA

Para não deixar essa oportunidade gastrômica 
passar em branco, aqui uma lista de receitas 
simples e práticas, com gosto de inverno e 
quentão.

Pra adoçar a boca
• Curau
• Arroz doce tradicional
• Pé de moleque com laranja
• Doce de abóbora
• Bolo de mandioca de tabuleiro
• Bolo de fubá com goiaba
• Bolo de laranja

Pra encher o bucho
• Carne desfiada
• Sanduiche de pernil
• Caldinho de feijão preto
• Milho verde cozido

Pra beber
• Quentão
• Chá de gengíbre

Pra ficar mascando
• Pipoca com páprica
• Pipoca com açucar mascavo

CHEGOU A PARTE BOA

https://www.panelinha.com.br/receita/Curau
https://www.panelinha.com.br/receita/Arroz-doce-tradicional
https://www.panelinha.com.br/receita/Pe-de-moleque-com-laranja
https://www.panelinha.com.br/receita/Doce-de-abobora
https://www.panelinha.com.br/receita/bolo-de-mandioca-de-tabuleiro
https://www.panelinha.com.br/receita/Bolo-de-fuba-com-compota-de-goiaba
https://www.panelinha.com.br/receita/Bolo-de-laranja
https://www.panelinha.com.br/receita/carne-desfiada
https://www.panelinha.com.br/receita/Sanduiche-de-pernil
https://www.panelinha.com.br/receita/caldinho-feijao-preto-pimentao
https://www.panelinha.com.br/receita/Espiga-de-milho-verde-cozida
%20https://www.panelinha.com.br/receita/Quentao
https://www.panelinha.com.br/receita/Cha-de-gengibre
https://www.panelinha.com.br/receita/Pipoca-com-paprica
https://www.panelinha.com.br/receita/Pipoca-com-acucar-mascavo-e-cardamomo
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Nenhuma live musical chega aos pés dos 
ritmos do arraiá. É nesse momento que todo 
mundo se reune para um xote tranquilo entre 
amigos, ao som dos clássicos do triângulo.

• São João de Todos
• São Joao de Campina Grande
• Xote | Quadrilha | Festa Junina

AUMENTE O SOM,
ARRASTE OS MÓVEIS
E BORA ESQUENTAR!

https://www.instagram.com/suamusica/
https://www.instagram.com/saojoaodecampinagrande/
https://open.spotify.com/playlist/5A8441a6VNtLKoCtplrtJW?si=QTUPStfiTYyN-AkCDREj_A
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Se tem um jogo democrático, esse jogo é o 
bingo junino. Você pode gostar ou não da 
festa, mas ver seu amigo passar três rodadas 
esperando cair a bolinha no três, só para ser 
vencido pela vozinha viciada no game, não tem 
preço. Nós queremos ajudar a manter essa 
tradição:

• Gerador de cartela de bingo
• Sorteador de números aleatórios

BINGO

https://www.4devs.com.br/gerador_de_numeros_aleatorios
http://www.profcardy.com/artigos/gerador-bingo.php
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ESSE MATERIAL DIVERTIU VOCÊ?
Compartilhe para divertir outro amigo.  Fazemos o que fazemos porque é parte do que somos. Convidamos você a fazer conosco.

Esse material foi uma edição espacial para 
matar a vontade de curtir um arraial e 
encontrar os amigos virtualmente.

https://www.instagram.com.br/vitamini.co
www.vitaminico.cc
https://bit.ly/slackvitaminico



