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 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 
 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (tarde)       09/08/2021 a 13/08/2021. 
 

 

TEMA: MANIFESTAÇÕES CULTURAIS - FOLCLORE. 

Olá queridos familiares nesta semana vamos estudar sobre as manifestações culturais - Folclore. 

Vamos conhecer muito sobre a cultura do nosso Brasil! Vamos em frente? 

✓ Coloquem sempre o NOME da criança nas folhas de atividades. (se possível, em letra 

maiúscula). 

✓ Vocês também poderão registrar esse momento compartilhando as fotos no Facebook da 

escola (grupo privado de pais – Infantil III); 

✓ Caso a família precise das impressões e materiais para a realização das atividades, é possível 

ligar na escola (3236-4071) e agendar previamente a retirada desses materiais. 

 

    DICAS DA SEMANA:    

O Brasil é um país muito grande e está dividido em 5 partes que são conhecidas como regiões: Sul, Sudeste, 

Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Cada região tem uma cultura diferente: comidas típicas, música, 

vestimentas, danças e ritmos característicos, além do sotaque (pronúncia). 

Vamos conhecer hoje um pouco mais da 

nossa história!! 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (tarde) 09/08/2021 a 13/08/2021. 

 

ATIVIDADE 1:  MANIFESTAÇÕES CULTURAIS – FOLCLORE. 

 

O folclore brasileiro é considerado um dos mais ricos do mundo, por causa de sua diversidade, junção de 

etnias e culturas. Ele nos é ensinado desde crianças, como um conjunto de tradições e manifestações 

culturais. Possui lendas e mitos, festas populares, danças e cantigas de roda, mas não se trata apenas disso.  

Simboliza, de fato, a cultura popular e apresenta grande importância na identidade de um povo. Para não 

perder a tradição é importante que as manifestações culturais sejam transmitidas através das gerações. 

 

As manifestações culturais são a expressão de um povo, de seus rituais e celebrações 

Folclore é o conjunto de tradições e manifestações populares constituído por lendas, mitos, 

provérbios, danças e costumes que são passados de geração em geração. A palavra tem origem no 

inglês, em que "folclore" significa sabedoria popular. 

 

ATIVIDADE 2: PARLENDAS. 

As parlendas são versinhos com temática infantil que são recitados em brincadeiras de crianças. 

Possuem uma rima fácil e, por isso, são populares entre as crianças. Muitas parlendas são usadas em jogos 

para melhorar o relacionamento entre os participantes ou apenas por diversão. Muitas parlendas são 

antigas, e, algumas delas foram criadas há décadas. Elas fazem parte do nosso Folclore brasileiro, pois 

representam uma importante tradição cultural do nosso povo. 

Assista ao vídeo abaixo com as crianças e descubram as divertidas parlendas que fazem parte do 

nosso folclore brasileiro.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zCO9L24TKG0 

ÁREA: Língua Portuguesa      Eixo: Leitura 

OBJETIVO: Conhecer os diferentes gêneros orais e escritos e suas características. 

CONTEÚDO: Diferentes gêneros e portadores textuais. 
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ATIVIDADE 3: PARLENDA: SEU MINDINHHO, SEU VIZINHO! 

Vamos recitar essa parlenda junto com o seu filho? Brincando com os dedos, recitem juntos essa parlenda 

muito antiga. Após a brincadeira, vamos registar a parlenda fazendo o contorno das mãos em uma folha 

de sulfite (utilizem canetinhas, lápis de cor, giz de cera). Vocês também podem utilizar tintas guache para 

fazer o carimbo das mãos. Após essa primeira atividade, deixe a criança fazer os rostinhos nos dedos!       
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         PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (tarde)    09/08/2021 a 13/08/2021. 

 

ATIVIDADE 1:  CANTIGAS DE RODAS. 

           As cantigas de roda são músicas folclóricas cantadas em uma roda. Também conhecidas como 

cirandas, elas representam aspectos lúdicos das manifestações socioculturais populares. Pelo fato de serem 

cantadas e dançadas nas brincadeiras infantis, são constituídas de textos simples, repetitivos e ritmados.  

Uma das parlendas mais antigas é: Ciranda, Cirandinha! Uma brincadeira de rodas muito divertida! Chame 

a família toda e vamos brincar com essa cantiga? Abaixo segue a letra da música e a imagem da brincadeira 

em roda! 

Vamos brincar? 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Link da música:    https://www.youtube.com/watch?v=G2Oub_dq7vc 

 

 

 

 

ÁREA: Cultura Corporal                     Eixo: Brincadeiras de imitação                          

OBJETIVO: Ampliar as possibilidades de domínio consciente e voluntário das ações corporais de natureza 

lúdica, artística e de destreza por meio da apropriação de atividades da cultura corporal. 

CONTEÚDO: Brincadeiras de roda 



5 
 

BATATA QUENTE: 

 

Outra brincadeira muito popular é a Batata quente! Vocês podem brincar com bola, pelúcia ou até mesmo 

uma batata de verdade! Aproveitem esse tempo em família para brincar e aprender! 

 

No círculo, cada jogador deve passar a bola – ou a batata – para o que está a sua direita. 

Enquanto o objeto circula, todos cantam: 'Batata quente, quente, quente, quente… '. A 

qualquer momento o jogador que está vendado pode gritar: 'Queimou! 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (tarde)    09/08/2021 a 13/08/2021. 

 

ATIVIDADE 1:  PARLENDA 1, 2 FEIJÃO COM ARROZ! 

Vamos aprender a cantar esta parlenda? Nosso objetivo é, por meio desta parlenda, aprender os números e a 

sequência numérica. Cantem juntos essa parlenda e apresente os numerais para as crianças. 

 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

 

 

 

 

Link da Parlenda:  https://www.youtube.com/watch?v=_OLpmDLk7hE 

 

 

 

ÁREA: Matemática       Eixo: Números 

OBJETIVO: Reconhecer o sistema de numeração. 

CONTEÚDO: Contagem oral e leitura de números em diferentes situações. 
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ATIVIDADE 2: CONFECÇÃO DO CARTAZ DA PARLENDA. 

Agora vamos construir nosso cartaz da Parlenda! Separem os seguintes materiais: 

➢ Cartolina; 

➢ Canetinhas; 

➢ Pratos descartáveis; 

➢ Números – podem ser impressos ou feitos com canetinhas; 

➢ Arroz; 

➢ Feijão; 

➢ Embalagem de biscoito; 

➢ Imagem de um pastel (ou desenho em papel com canetinhas) 

Confeccionem juntos e recitem os versinhos dessa parlenda para que a criança possa ir internalizando a 

contagem dos números. 

 

                        

 

Registro: Ao término dessa aula, segue uma atividade na página 10 para que a criança desenhe no prato o 

arroz com feijão. 
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         PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 

 

INFANTIL III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Bruna (tarde) 09/08/2021 a 13/08/2021.. 

 

ATIVIDADE 1:  MÚSICA FOLCLÓRICA. 

Trabalhar com o folclore envolve música, danças, instrumentos musicais, parlendas, etc. 

 Através das brincadeiras cantadas, parlendas, brincos, histórias cantadas do folclore, as crianças 

desenvolver a oralidade e os aspectos psicomotores fundamentais para o seu desenvolvimento integral. 

Existem várias possibilidades de repertório folclórico para a sala de aula para trabalharmos os elementos 

rítmicos com percussão corporal ou instrumentos musicais. 

Ouçam as músicas no vídeo da Palavra Cantada: Coletânea Cantigas Populares. 

➢ Pombinha Branca 

➢ O Cravo e a Rosa 

➢ Se essa rua fosse minha 

➢ Escravos de Jó 

➢ Fui ao Tororó 

➢ Marinheiro só 

➢ Meu limão, meu limoeiro 

➢ A barata diz que tem 

➢ Peixe vivo 

➢ A canoa virou 

➢ Cachorrinho 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8ou8bcWITU 

Principais Características da Música Folclórica 

• Criação espontânea; 

• Simplicidade e repetição nas letras; 

• Relação com grupos regionais; 

• Constitui uma herança cultural; 

• Sofre variações dependendo da região; 

• Transmitida de geração em geração; 

• Não possui autor conhecido, sendo uma "criação 

coletiva". 

 

ÁREA: Artes  / Música.   Eixo: Materialidade 

OBJETIVO: Apreciação musical e contextualização. 

CONTEÚDO: Música infantil folclórica – construção instumento musical 
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ATIVIDADE 2: OFICINA DE INSTRUMENTO COM SUCATA. 

Para a oficina, reserve: algumas sucatas, grãos de feijão, arroz ou milho, fitas coloridas, latinhas, 

tampinhas de garrafas, potes variados, tintas, papéis etc. Deixem a imaginação fluir e construam um 

divertido instrumento musical. 

Abaixo selecionamos algumas ideias para segue a nossa oficina da construção de um instrumento 

musical com sucata para as músicas e brincadeiras cantadas: 

 

Vamos construir nosso instrumento musical para acompanhar as músicas? 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

Registro: Tragam o instrumento musical para a escola ao término do mês!       
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