
INFANTIL IV TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO
A Iriam De 30/08 à 03/09

NOME DO ALUNO:
Agosto é o mês do Folclore e já prendemos muito sobre a sabedoria do nosso povo e toda a cultura 
que é passada de geração em geração. Nesta semana vamos aprender um pouco mais.

ATIVIDADE 1 – CIÊNCIAS DA SOCIEDADE

CONTEÚDOS:  Diferentes povos e culturas (regiões, países). Manifestações culturais do mundo.
Manifestações culturais de diversas regiões do nosso país.
OBJETIVOS:  Conhecer  a  diversidade  de  modo  de  ser  e  viver  dos  diferentes  povos  e  suas
manifestações culturais, no presente e no passado. 

DESENVOLVIMENTO

Leia para criança: 
O Folclore Brasileiro é o conjunto de expressões culturais populares que englobam aspectos da 
identidade nacional. São exemplos mitos, lendas, brincadeiras, danças, festas, comidas típicas e 
demais costumes que são transmitidos de geração para geração. O folclore brasileiro é bem 
diversificado e conta com atributos das culturas dos povos que formaram nossa nação: portuguesa, 
africana e indígena.

Sabe como toda essa cultura chegou até nós? Normalmente as pessoas mais antigas passam 
essas histórias para as mais novas, e assim, vamos mantendo vivo esse conhecimento. 

Nossos avós e outras pessoas mais velhas são 
fonte de muita tradição oral e muita sabedoria. A 
Tradição oral nada mais é que a cultura material e 
tradição transmitida oralmente (pela fala) de uma 
geração para outra. As mensagens ou testemunhos 
são verbalmente transmitidas em discurso ou 
canção e podem tomar a forma, por exemplo, de 
contos, provérbios, baladas, canções ou cânticos 
(como fazia Jesus, nas suas pregações, por 
exemplo). Desta forma, é possível que uma 
sociedade possa transmitir a história oral, 

literatura oral, a lei oral, e outros saberes entre as gerações, sem um sistema de escrita. 
Podemos entender que não é necessário saber escrever para contarmos uma história. 

Agora é a sua vez! Peça para um idoso conhecido te contar uma história do folclore brasileiro
que ele conhece e depois conte para nós num vídeo bem curtinho. 

REGISTRO: Faça um breve vídeo da criança realizando esta atividade e mande
em nosso grupo do WhatsApp.
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ATIVIDADE 2 – ARTE LITERÁRIA

CONTEÚDOS:  Gêneros  literários:  poesias  e  poemas,  contos  de fadas,  contos  de assombração,
fábulas e narrativas diversas. - Interpretação dos textos e reconto oral.
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: Vamos conhecer um tipo diferente de texto 
chamado LITERATURA DE CORDEL. VOCÊ JÁ OUVIU ESTE NOME? Cordel é mais 
uma das manifestações folclóricas do povo brasileiro. Neste cordel podemos entender um 
pouco mais sobre esse gênero literário bem conhecido, principalmente no Nordeste do Brasil.

 

Agora, assista ao vídeo onde a
turma do Quintal da Cultura ensina
sobre o Cordel- Poesia no Varal: 
https://youtu.be/wxZUvZdBR8A  

REGISTRO: Faça um breve vídeo da criança realizando esta atividade e mande
em nosso grupo do WhatsApp.
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ATIVIDADE 3 – CULTURA CORPORAL

CONTEÚDOS: Aceitação de desafiar-se corporalmente e buscar novas possibilidades de destrezas para si.
OBJETIVOS: Buscar o domínio das próprias ações corporais aceitando desafiar-se corporalmente
e buscando seus próprios níveis de destreza corporal.

Hoje vamos fazer uma atividade multissensorial para trabalhar o corpo, a percepção auditiva e 
visual. Esta atividade também vai exercitar a consciência fonológica, uma habilidade muito 
importante para a aprendizagem da leitura e escrita.

DESENVOLVIMENTO: 
Antes de começar a brincadeira vamos fazer as figurinhas:
Elas podem ser impressas, desenhadas ou recortadas de livros ou
revistas.*Lembre-se de escolher figuras conhecidas pela criança que
tenham nomes simples. Na próxima folha colocarei uma folha de sugestão
caso prefiram imprimir.

 A brincadeira é muito simples:
1. Risque no chão ou na terra 10 espaços como na imagem ao lado;
2. Peça que a criança sorteie uma figurinha;
3. A criança  deve primeiro falar em voz alta qual o nome da figura e
depois, com ajuda do adulto. deve separar a palavra em pedaços (sílabas)
batendo palmas. 

 Por exemplo: SAPO = SA (1 palma) + PO (+1 palma);
4. Agora a criança vai falar novamente os pedacinhos da palavra e pular a quantidade de casinhas.

 SAPO= SA(pula 1) + PO (pula mais 1)
5.- Pega mais uma figura e repete a ação. Quem chegar ao final ganha a brincadeira!

*NUMA SEGUNDA VEZ PODEM COMBINAR DE PULAR EM UM PÉ SÓ, DE COSTAS, 
IGUAL UM SAPO (AGACHADO),…

REGISTRO: Faça um breve vídeo ou foto da criança realizando esta atividade e
mande em nosso grupo do WhatsApp.
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Sugestões de figurinhas/ palavras paar a atividade 3:

 

*PARA DEIXAR A ATIVIDADE MAIS DIVERTIDA VOCÊS PODEM DEIXAR UMA 
CAIXA OU SACO COM AS FIGURAS UM POUCO DISTANTE, DE FORMA QUE A 
CRIANÇA PRECISE CORRER ATÉ ELE PARA SORTEAR A FIGURINHA.  
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ATIVIDADE 4 – ARTES VISUAIS

CONTEÚDOS: Construções Tridimensionais; Figura Humana; Gestualidade (TAREFAS Exploratórias).
OBJETIVOS: OBJETIVOS:   Exercitar  a  gestualidade  por  meio do  desenho,  da  pintura,  da  escultura;
Ampliar referências e as possibilidades de construção de formas artísticas incentivando a imaginação e
soluções  criativas;  Explorar,  experimentar,  confeccionar  e  se  apropriar  de  diferentes  materiais  –
tradicionais e alternativos – no fazer plástico-visual em propostas artísticas; Experimentar, explorar e se
apropriar  de diferentes suportes  –  tradicionais  e  alternativos  – na realização de trabalhos expressivos;
Viver processos de criação exercitando a imaginação, a ousadia e a pesquisa.

Para finalizar as atividades do mês do Folclore, vamos fazer alguns fantoches bem legais de sucata?

DESENVOLVIMENTO

PODEMOS USAR:
  ROLINHOS DE PAPEL HIGIÊNICO;

 CAIXAS, TAMPAS E EMBALAGENS DIVERSAS (CREME DENTAL, REMÉDIOS, 
ALIMENTOS, ETC);

 COLA, LÁPIS DE COR, CANETINHA, GIZ DE CERA;

 PAPEIS VARIADOS (PAPELÃO, SULFITE, FOLHAS DE REVISTAS E FOLHETOS...);

 TECIDOS, MEIAS, LINHAS, BARBANTES E O QUE MAIS SUA CRIATIVIDADE QUISER.

COMO AGOSTO É O MÊS DO FOLCLORE, FIZ ALGUNS PERSONAGENS BEM 
CONHECIDOS:

** ATENÇÃO: Essas são 
sugestões, mas vocês 
podem escolher fazer o 
que a imaginação sonhar! 
O IMPORTANTE NÃO É 

FICAR PERFEITO  E SIM 

A CRIANÇA APRENDER 
BRINCANDO, USAR A 
IMAGINAÇÃO, 
EXPLORAR OS 
MATERIAIS E A 
DIVERSÃO EM FAMÍLIA!!!
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REGISTRO: Faça um breve vídeo ou foto da criança realizando esta atividade e
mande em nosso grupo do WhatsApp.
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