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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 continuar estudando sobre o folclore do nosso país que é muito rico e 

extenso... Comemoramos essa data somente em 22 de agosto, porém até chegarmos lá, gostaria que vocês já 

conhecessem várias de nossas lendas. Hoje vamos falar da lenda do BICHO-PAPÃO, que faz parte do folclore 

brasileiro e vários adultos a usam para assustar as crianças. O nome BICHO-PAPÃO foi criado porque, de acordo 

com a lenda ele come ou “papa” as criancinhas malcriadas. E como as manifestações folclóricas são passadas de 

geração em geração, de pais para filhos ou de avós para netos e não sabemos quem criou ou inventou, vamos 

assistir um vídeo da Turma do Folclore para conhecer um pouco sobre essa lenda: 

https://www.youtube.com/watch?v=FfnO1S5JuzQ 

 

Atividade: responda em um vídeo bem curtinho: 

- Você já conhecia a história do BICHO-PAPÃO? 

- Achou essa história divertida ou assustadora?  

 

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://www.youtube.com/watch?v=FfnO1S5JuzQ
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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 falar novamente da Tarsila do Amaral. Nessa atividade vamos continuar conhecendo 

as pinturas da artista brasileira Tarsila do Amaral. Conte para criança e explique que essa é uma das pinturas mais 

famosas do Brasil e foi feita no ano de 1928, usando a técnica de pintura com tinta óleo sobre tela. Fale também, 

que o nome dessa bela pintura é 

ABAPURU que na língua indígena 

tupi-guarani significa “homem que 

come gente” e na realidade essa é 

uma representação da artista sobre o 

corpo humano e sua utilidade. 

Observe com a criança, as formas e 

cores utilizadas pela Tarsila. 

 

 

Atividade: Agora peça para a criança, 

recortar, montar e colar no caderno 

o quebra-cabeça feito com a imagem 

do ABAPURU. Quando o trabalho 

estiver bem seco, pode realizar a 

pintura. 

 

Registro: Favor mandar uma foto no 

grupo do Whatsapp da turma. 
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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: observem o vídeo com essa brincadeira bem legal que se chama “balança caixão”, ela também 

é folclórica e com certeza seus pais conhecem bem: 

https://www.youtube.com/watch?v=XhQfHF_-y9g 

 

Atividade: chame alguns amigos, primos, vizinhos, ou até mesmo as pessoas que moram com você, e brinquem 

juntos!! 

 

 Se 

Registro: Favor mandar vídeo no grupo do Whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XhQfHF_-y9g
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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 a historinha desse livro sobre a origem do bicho-papão, mas não tenham medo, 
ele é só uma lenda... 

https://www.youtube.com/watch?v=xrsG3wNZOZk  

BICHO-PAPÃO 

BICHO-PAPÃO 

SAI DE CIMA DO TELHADO 

DEIXA MEU NENÉM 

DORMIR SOSSEGADO. 

BICHO-PAPÃO 

SEM EDUCAÇÃO 

ALMOÇA E JANTA 

SEM LAVAR AS MÃOS. 

 

Atividade: depois de ouvir essa historinha, cante a musiquinha, para espantar o bicho-papão! Agora desenhe em 

uma folha, qual é o seu bicho-papão, do que você tem mais medo?? 

 

Registro: Favor mandar foto no grupo do Whatsapp. 

 

 

OBS: AGORA PARA QUE FICOU COM MEDO DESSAS ATIVIDADES, ASSISTA ESSE VÍDEO E DANCE BEM FELIZ: 

https://www.youtube.com/watch?v=xrsG3wNZOZk


https://www.youtube.com/watch?v=x4dpqhcozly 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X4DPqHcOZlY

