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Dia 1 - Ciências da Sociedade – Praticas culturais 
 

  

CONTEÚDO: Manifestações culturais do nosso país: Folclore brasileiro. 

 
 OBJETIVOS: Conhecer a diversidade de modo de ser e viver dos brasileiros e suas manifestações culturais. 

 

Desenvolvimento: Olá crianças, vamos começar a estudar sobre nosso folclore, a primeira lenda que vamos ver é a 

do: bumba meu boi  que é uma festa popular, com predominância nas regiões Norte e Nordeste, que teve origem 

no folclore brasileiro. A festividade é Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O bumba meu boi surgiu na região Nordeste, no século XVIII, 

época em que o gado era de extrema importância na economia local. Além disso, o boi é um animal com diferentes 

simbologias ao longo da história, o que contribuiu para o seu protagonismo no folclore regional. O auto do boi retrata 

as diferentes visões sobre o boi e a sua imponência. Para os escravizados e trabalhadores rurais, o animal era 

companheiro de trabalho e sinônimo de força. Para os proprietários de fazendas, investimento seguro e uma fonte 

de renda. 

https://www.youtube.com/watch?v=CQ7ma59SBn8 

 

Atividade: responda em um vídeo bem curtinho: 

- você já conhecia a história do bumba meu boi? 

- achou essa história divertida?  

 

Observação: lembrando que o folclore é feito de lendas, essas lendas fazem parte do imaginário do nosso povo! Nossa 

função como escola é ensinar sobre essas lendas, como patrimônio cultural, respeitando todo conhecimento dessas 

histórias, sobre as mais diversas regiões do nosso país. Mesmo que algumas histórias contenham alguns elementos 

religiosos, não nos apegaremos a esses detalhes. 

 

Registro: Favor mandar foto ou vídeo no grupo do Whatsapp. 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/folclore-brasileiro.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/regiao-nordeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/folclore/
https://www.youtube.com/watch?v=CQ7ma59SBn8


Dia 2 - Artes Visuais – Percepção e sentido e Fazer artístico  

CONTEÚDO: Leitura de imagens e registro gráfico. 
 

OBJETIVOS: Ter contato com manifestações diversas de Arte de forma contextualizada.  
Exercitar a gestualidade por meio do desenho e da pintura. 

 

Desenvolvimento: entre nossos artistas mais famosos, grande parte de suas obras foram inspiradas no nosso folclore 

e cultura, hoje vamos conhecer uma obra de Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral (1886-1973) foi uma pintora e 

desenhista brasileira. O quadro "Abaporu" pintado em 1928 é sua obra mais conhecida. Junto com os escritores 

Oswald de Andrade e Raul Bopp, lançou o movimento "Antropofágico", que foi o mais radical de todos os movimentos 

do período Modernista. Agora apresente para a criança a imagem da pintura feita por essa grande pintora brasileira, 

em 1928, com tinta óleo sobre tela: 

 

Atividade: Peça que observe como Tarsila imaginou uma “floresta” diferente, retratando os troncos compridos das 

árvores e o “boi” ou “touro” como parte central da pintura.  Depois, a criança poderá imaginar o boi, do seu “jeitinho” 

e como um grande artista, fazer o seu desenho e a sua pintura. Ótimo trabalho!!! 

Registro: Favor mandar uma foto no grupo do Whatsapp da turma. 

 

 

 

 

 

 

 



Dia 3 - CULTURA CORPORAL - Brincadeiras de destrezas e desafios corporais  

CONTEÚDO:  aceitação de desafiar-se corporalmente e buscar novas possibilidades de destrezas para si. 
Experimentação e ajuda na criação de desafios diferentes para um mesmo movimento. 
 

OBJETIVOS: buscar o domínio das próprias ações corporais aceitando desafiar-se corporalmente e buscando 
seus próprios níveis de destreza corporal. 

 

Desenvolvimento: Olá crianças, nesse vídeo que a professora colocou o link para vocês, nós vamos aprender sobre as 

brincadeiras folclóricas, que são aquelas passadas de geração em geração. Com certeza vocês já brincaram de algumas 

delas...  

https://www.youtube.com/watch?v=dVBxl7Sw_6k 

 

Atividade: escolha uma brincadeira ou mais, e exercite seu corpinho realizando essas atividades divertidas e com 

muito valor histórico! 

 

 Se 

Registro: Favor mandar vídeo no grupo do Whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dVBxl7Sw_6k


Dia 4 - Arte Literária: Dimensão epistemológica e axiológica  

CONTEÚDO: gêneros literários:  contos de fadas, contos de assombração, poesias e poemas, fábulas e 
narrativas diversas, como um texto jornalístico por exemplo. Conhecimento da realidade (articular ao conteúdo 
de uma ou mais áreas da matriz curricular). Interpretação dos textos em rodas de conversa. 
 
 

OBJETIVOS: Explorar os elementos de magia da literatura infantil apresentando-os de forma que privilegie a 
vinculação ativa das crianças com a produção literária. Oferecer desafios compreensivos e interpretativos à 
criança pautados na lógica do movimento do real. Participação em rodas de conversa. 
 

 

Desenvolvimento: vamos ouvir com atenção essa historinha do “Valente, o boi bumbá”: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHRF0F1agi4 

 

Atividade: depois de ouvir essa história linda, vamos fazer nosso próprio boi bumbá, com a ajuda de um adulto (cortar 

um papel quadrado de 10x10 centímetros), assistam as instruções e mãos à obra, ele é bem facinho, o cenário e o 

corpinho a criança pode fazer do jeito que ela conseguir: 

https://www.youtube.com/watch?v=yaRKcqiVDXc 

 

 

 

Registro: Favor mandar foto no grupo do Whatsapp. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHRF0F1agi4
https://www.youtube.com/watch?v=yaRKcqiVDXc

