
INFANTIL IV TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
A Iriam De 16 à 20 de AGOSTO

NOME DO ALUNO:
Leia para a criança: Olá queridos alunos. Esta semana faremos atividades sobre o tema 
FOLCLORE. Dia 22/08 comemoramos o dia do Folclore. Você sabe o que é Folclore? Folclore 
pode ser traduzido como “saberes do povo”, é o conjunto de tradições e manifestações populares, 
ou seja, aquilo que é passado de pais para filhos de geração em geração e podem mudar 
dependendo do local ou região do país. Folclore não são só aquelas lendas que os adultos contam 
para colocar medo nas crianças. Não! Folclore são as brincadeiras, canções, danças, receitas de 
comidas típicas, ervas medicinais… e muito mais! Vamos aprender mais sobre a riqueza cultural 
do nosso país?

ATIVIDADE 1 – ARTES VISUAIS

CONTEÚDOS:  Identificação de elementos básicos (sintaxe) da comunicação visual (cor, linha, forma e
textura), correlacionando-os com sentimentos, emoções, sensações e ações do cotidiano de forma lúdica;
Figura humana (proporção e movimento). 
OBJETIVOS:  Ler, interpretar e atribuir sentido as imagens: obras artísticas e suas próprias produções;
Conhecer e expressar ideias diante de obras de artistas consagrados seja no contato pessoal ou por meio de
vídeos, bibliografias, reproduções, etc. Ampliar referências e as possibilidades de construção de formas
artísticas; Explorar possibilidades de posturas, gestos e ritmos corporais. Criar com autoria e liberdade
usando diferentes recursos artísticos para expressar suas ideias. 

DESENVOLVIMENTO

 Leia para a criança:  
Este senhor da foto ao lado é o Ivan Cruz. Ele 

nasceu em 1947 no Rio de Janeiro e é formado em 
direito, mas encontrou na arte sua felicidade! Suas obras
coloridas, retratam memórias de sua infância, 
principalmente das brincadeiras que participava. Pintou 
mais de 500 quadros, retratando mais de 100 
brincadeiras diferentes, e chamou essa série de 
“Brincadeiras de Criança”.
“A criança que não brinca não é feliz. Ao adulto que quando criança 

não brincou, falta-lhe um pedaço no coração”. (Ivan Cruz) 

Se quiserem conhecer mais sobre as obras deste artista, entrem neste link:
https://wordwall.net/pt-br/community/obra-de-ivan-cruz Lá tem muitos jogos e passatempos 
com as obras de Ivan Cruz que as crianças de todas as idades irão gostar. 

Mais obras de Ivan Cruz: https://youtu.be/LLRvo9Ovt2A
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Observe alguns quadros de Ivan Cruz e tente reconhecer as brincadeiras folclóricas que ele retrata.
Quais você já brincou? E quais você não sabe o nome? Pergunte aos seus pais e avós se eles 
conhecem essas brincadeiras e quais eles brincavam quando crianças. Quais são as cores e formas 
mais usadas? Observe também como ele retrata as crianças, sem rosto nem muitos detalhes para 
representar todas as crianças, incluindo você!

REGISTRO: Agora é a sua vez! Faça um quadro retratando a sua brincadeira favorita. Você pode 
usar papelão como tela e tinta, canetinha, lápis de cor ou qualquer material que você tiver na sua 
casa. Não esqueça de colocar uma foto do seu quadro no nosso grupo.
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ATIVIDADE 2 – CULTURA CORPORAL

CONTEÚDOS:  Aceitação e compressão das regras do jogo como um meio para todos brincarem bem.
Compreensão e ação de acordo com as regras do jogo como uma relação entre motivos e meios para atingir
os objetivos. Percepção da ação do outro e ação deliberada a partir dela. Domínio das ações corporais na
perseguição e fuga por meio das brincadeiras folclóricas. 
OBJETIVOS:  Buscar  o  domínio  das  próprias  ações  corporais  aceitando  desafiar-se  corporalmente  e
buscando seus próprios níveis de destreza corporal. 

As brincadeiras folclóricas são excelentes para desenvolver coordenação global, atenção, 
concentração, equilíbrio e muito mais! 
Esta semana vamos fazer um desafio de brincadeiras folclóricas? 
Cada dia postarei no nosso grupo 1 brincadeira, explicando como brincar. Covido você e sua 
família a brincarem e se diver rem muitoooooo.

DESENVOLVIMENTO: Depois de observar as obras de Ivan Cruz, escolha 3 
brincadeiras e tente imitar as posições das crianças retratadas no quadro. Atenção 
para cada parte do corpo e para os adereços ou objetos do quadro. Se possível, tire 
uma foto e mande no nosso grupo pois vamos tentar adivinhar qual é!

REGISTRO: Lembre-se de mandar uma foto ou vídeo da criança realizando esta 
atividade no nosso grupo de WhatsApp.
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ATIVIDADE 3 – ARTE LITERÁRIA

CONTEÚDOS: Gêneros literários: parlenda
OBJETIVOS:  Explorar  os  elementos  de  magia  da  literatura  infantil  apresentando-os  de  forma  que
privilegie a vinculação ativa das crianças com a produção literária. 

DESENVOLVIMENTO
Leia para a criança: As parlendas são textos com versos curtos e rimas fáceis passados de 
geração em geração. O ritmo e a forma como  são falados torna a compreensão e a memorização 
mais fácil para o leitor, tornando-as mais criativas e atrativas. As parlendas surgiram da sabedoria 

popular e da história das tradições populares do Brasil, fazendo parte do folclore brasileiro. 

 Você conhece alguma dessas parlendas? 

REGISTRO: Qual parlenda você já conhecia? Conhece alguma outra?
Para registrar, faça um desenho bem bonito da parlenda que você mais gostou.
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ATIVIDADE 4 – CIÊNCIAS DA SOCIEDADE

CONTEÚDOS:  Práticas  Culturais:  Manifestações  culturais  de  diversas  regiões  do  nosso  país.
(músicas, danças, lendas e festas folclóricas regionais).
OBJETIVOS:  Conhecer  a  diversidade  de  modo  de  ser  e  viver  dos  diferentes  povos  e  suas
manifestações culturais, no presente e no passado. 

DESENVOLVIMENTO: Além das brincadeiras e lendas folclóricas, outras 
manifestações também fazem parte do Folclore como as tradições e comidas 
típicas, danças e músicas de vários tipos de festas nas diversas regiões do país.

Nesta atividade você será um repórter e irá entrevistar algumas pessoas. 
Peça para seus pais, avós e outras pessoas mais velhas te contarem um pouco 
mais sobre:

• Quais são as comidas típicas que eles mais gostam? As minhas são: 
pamonha e paçoca de carne seca (carne seca socada no pilão com farinha
de mandioca);

• Quais músicas de ninar eles cantavam para os bebês dormirem?
• Quais chás de ervas conhecem que são bons para algum problema de 

saúde?
• Conhece algum “CAUSO”?
• Lembram de alguma música de brincar de roda?

***Essa é uma ótima oportunidade de estreitar os laços familiares e ampliar o conhecimento sobre
nossos antepassados.

REGISTRO: Faça um breve vídeo nos contando suas descobertas e poste no 
nosso grupo.
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