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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 
 

 

INFANTIL IV 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Laiandra 23/08 à 27/08 
 

NOME DO ALUNO:     
 

 

 

O Folclore Brasileiro 
 

 

CONTEÚDO:- Manifestações culturais de diversas regiões do nosso país. 
 

ÁREA: Ciências da sociedade, Língua Portuguesa, Matemática, Artes Visuais, Música e Cultura 

Corporal. 

OBJETIVOS: 
 

- Ter conhecimento do folclore brasileiro, identificando suas características e valores; 
 

- Resgatar tradições; 
 

- Valorizar o folclore brasileiro; 
 

- Estimular a criança e sua imaginação. 
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O dia do folclore brasileiro é celebrado anualmente em 22 de Agosto. 
 

Folclore é a cultura de um povo, o conjunto das tradições culturais dos conhecimentos, 

crenças, costumes, danças, canções e lendas dos indivíduos de determinada nação ou 

localidade. 

Assim, folclore ganha o significado literal de ‘conhecimento do povo’ ou ‘aquilo que o povo faz’. 

È a maneira de agir, pensar e sentir de um povo ou grupo com as qualidades ou atributos que 

lhe são inerentes, seja qual for o lugar onde se situa o tempo e a cultura. Não é apenas o 

passado, a tradição, ele é vivo e está ligado à nossa vida de um jeito muito forte. Por isso é 

tão importante conhecê-lo. 

O trabalho com cultura popular é uma boa oportunidade para envolver as famílias e que elas 

partilhem os conhecimentos. “O folclore faz o resgaste da história do reconhecimento do 

passado, da identidade cultural. É interessante a criança conhecer as brincadeiras dos seus 

pais e avós’. 

 
 
 

 
ATIVIDADE 1 

 

FOLCLORE 
Momento 1- Aponte letra por letra para a criança dizendo o nome da letra que você está 

indicando. 

Depois leia atentamente e vá apontando as sílabas e pedindo para que a criança leia com você. 
 

Feito isso, pergunte se ela sabe o que é folclore. Caso a criança não se manisfeste, mostre 

imagens que remetem ao tema. 

Segue o exemplo de algumas: 
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Imagem 1- Saci- Pererê 
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Imagem 2- Iara 
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Imagem 3- Curupira 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À medida em que você for mostrando essas imagens, pergunte à criança se ela sabe o nome 

desses personagens. 
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Vamos aprender um pouco da história de cada um e o que eles representam. 
 

- Vídeo 1-“ A Lenda do Saci- Pererê”- Turma do Folclore. Disponível em: 

https://youtu.be/VJOQtOuYtsE 

- Vídeo 2- “A Lenda da Iara”- Turma do Folclore. Disponível em: 

https://youtu.be/gDEnVgMcJDA 

- Vídeo 3- “A Lenda do Curupira”- Turma do Folclore. Disponível em: 

https://youtu.be/gKpiIzfNQA8 

Após a reprodução do vídeo do Saci- Pererê faça as seguintes perguntas: 
 

- O saci vive onde? 
 

- Como ele anda? 
 

- O que lhe dá poderes especiais? 
 

- O que ele adora fazer? 
 

- O que ele faz para salvar seus amigos do caçador? 

 
 

O segundo vídeo é sobre a Lenda da Iara sereia, também ds Turma do Folclore. 

As perguntas sobre a Iara são as seguintes: 

- Onde a Iara vive? 
 

- O que ela mais gosta de fazer? 
 

- Por que ela tem uma cauda? 
 

- O que faz pela natureza? E pelos animais? 
 

- Por que ela canta? Qual o poder do seu canto? 

 
 

O terceiro e último vídeo será o que reproduz a Lenda do Curupira. 

Faça as seguintes perguntas: 

- Onde ele mora? 
 

- O que ele faz pela natureza? 
 

- Como ele anda? 
 

- O que lhe dá poderes especiais? 
 

- Qual o seu principal poder? 
 

- O que ele adora fazer? 

https://youtu.be/VJOQtOuYtsE
https://youtu.be/gDEnVgMcJDA
https://youtu.be/gKpiIzfNQA8
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- O que ele faz para salvar seus amigos do caçador? 
 

Por fim, pergunte o que os três personagens têm em comum e qual é a principal missão deles 

 
 

 
ATIVIDADE 2 

 

Vamos confeccionar um Saci- Pererê utilizando as formas geométricas! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarde essa atividade em uma pastinha para levar para a escola no final do mês
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ATIVIDADE 3  

 
Brincadeira Folclórica- Batata Quente! 

 

Nessa brincadeira, as crianças ou a família permanecem sentadas uma ao lado da outra em 

forma de roda. 

Todos os integrantes cantam a canção e vão passando um objeto. 

“Batata quente, quente, quente, quente, quente”. 

Uma pessoa é escolhida para ficar de fora da roda e de costas. Ela canta a música enquanto os 

participantes em roda passam a ‘batata quente’. Quando a pessoa parar de cantar, quem estiver 

segurando a ‘batata quente’, sai do jogo. 

 

 

 

 

ATIVIDADE 4 
 

Ciranda, Cirandinha 
 

Momento 1- Uma das cantigas folclóricas mais antigas é a Ciranda Cirandinha. Em roda e de 
mãos dadas, todos os integrantes da sala de aula ou da família cantam e rodam. No final da 
canção, um integrante é escolhido para ficar no meio da roda. A brincadeira termina quando 
todos estiverem no centro. 

Até a próxima semana! Beijos!  

 
 

Letra da Música: 
 

Ciranda, cirandinha 
Vamos todos cirandar 
Vamos dar a meia volta 
Volta e meia vamos dar 

 

O anel que tu me destes 
Era vidro e se quebrou 
O amor que tu me tinhas 
Era pouco e se acabou 

 

Por isso dona (nome de um participante) 
Entre dentro dessa roda 
Diga um verso bem bonito 
Diga adeus e vá se embora 

 

 


