
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretaria Municipal da Educação

EDUCAÇÃO INFANTIL

EMEI ROBERVAL BARROS

PROFESSORA: ILZA

INFANTIL IV

Período letivo

SEMANA: de 16/08 a 20/08/2021

NOME DO ALUNO______________________________________ TURMA______

ORIENTAÇÕES FAMILIAR PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

➢ ORGANIZAÇÃO DA ROTINA PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES:

DESLIGUE A TELEVISÃO E RÁDIO NO MOMENTO DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES.
GUARDE BRINQUEDOS OU JOGOS.

ESCOLHA UM AMBIENTE TRANQUILO E LIMPO.

REALIZE AS ATIVIDADES SEMPRE NO MESMO HORÁRIO.

➢ DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS:

LEMBRE-SE QUE A SUA AJUDA É MUITO IMPORTANTE, POIS FAZ COM QUE SEU
FILHO(A) SEJA MOTIVADO. NÃO REALIZE AS ATIVIDADES POR ELE, APENAS AUXILIE.

TENHA PACIÊNCIA, NÃO GRITE, HUMILHE OU FALE PALAVRAS QUE DESMOTIVEM AS
CRIANÇAS.

É IMPORTANTE QUE AS ATIVIDADES SEJAM REALIZADAS AOS POUCOS,
RESPEITANDO O TEMPO DE CADA UM.

ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA EIXO: ORALIDADE

CONTEÚDOS: Práticas de leitura; Leitura de diferente gênero textual – Trava-língua

OBJETIVOS: Enriquecer as experiências infantis, desenvolvendo diversas formas de
linguagem.

Instigar a imaginação
Conhecer e valorizar algumas manifestações folclóricas.



DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:

FOLCLORE: MITOS, LENDAS, CANTIGAS, COSTUMES ...

Nesse mês de agosto estamos falando sobre o folclore, que é o conjunto de atividades, e
maneira de pensar, agir, sentir de várias camadas da população de diversas regiões do
país.

Folclore significa cultura do povo, que são as maneiras de se expressar através de suas
tradições costumes e crenças.

Existem várias atividades que fazem parte da cultura de um povo e que traduz um pouco
de como estes vivem: festas, costumes, danças, provérbios, quadrinhas, frases populares,
músicas, comidas típicas, frases de para choque de caminhão, lendas, adivinhações, trava-
língua, brinquedos e brincadeiras, mitos, cantigas, artesanato, remédios caseiros, etc.

Algumas lendas conhecidas são: Saci - Pererê, Curupira, Mula sem cabeça, Sereia, etc.

Hoje vamos conhecer o trava-língua.
O trava-língua é um tipo de jogo folclórico que é transmitido de geração em geração. A
pessoa deve recitar os versos ou frases feitos com sons bem parecidos e difíceis de falar,
tudo isso com rapidez e sem errar. Falar uma vez pode até parecer fácil, mas o desafio é
repetir e falar cada vez mais rápido. O trava-língua é muito divertido e engraçado. Vocês
podem brincar com toda a família e ver quem consegue falar sem travar a língua.

Trava-língua

- A aranha arranha a rã. A rã arranha a aranha. Nem a aranha arranha a rã. Nem a rã arranha a
aranha.

- O que é que Cacá quer? Cacá quer caqui. Qual caqui que Cacá quer? Cacá quer qualquer caqui.

- O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar.

- A vaca malhada foi molhada por outra vaca molhada e malhada.

Agora faça um desenho para registar o trava-língua que você mais gostou



ÁREA: Ciências Sociais EIXO: Práticas Culturais

CONTEÚDOS: 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 DA ATIVIDADE

Vamos conhecer outra manifestação cultural que faz parte do nosso folclore, o Bumba meu boi.

O Bumba meu boi, também chamado de Boi Bumbá, é uma dança tradicional brasileira típica das
regiões norte e nordeste. Inserido na cultura popular, é no estado do Maranhão que a festa do
Bumba meu boi tem maior representatividade.

História da lenda do Bumba meu boi

No nordeste, a história do Bumba meu boi foi inspirada na lenda da Mãe Catirina e do Pai

Francisco (Chico).

Nessa versão, Mãe Catirina e Pai Francisco são um casal de negros trabalhadores de uma

fazenda. Quando Mãe Catirina fica grávida, ela tem desejo de comer a língua de um boi.

Empenhado em satisfazer a vontade de Catirina, Chico mata um dos bois do rebanho, que, no

entanto, era um dos preferidos do fazendeiro.

Ao notar a falta do boi, o fazendeiro pede para que todos os empregados saiam em busca dele.

Eles encontram o boi quase morto, mas com a ajuda de um curandeiro ele se recupera. Noutras

versões, o boi já está morto e com o auxílio de um pajé, ele ressuscita.

A festa do Bumba meu boi é celebrada para comemorar esse milagre.



Vamos construir nosso boi, você vai precisar de uma caixa de leite cortada ao meio, tinta, papel e

cola. O adulto fará junto com a criança. Primeiro vocês vão decorar a cabeça do boi como quiser,

pode usar papel picado e cola, lápis de cor ou guache, recorte e monte como na figura ao lado,

depois decore a metade da caixa de leite que será o corpo do boi, cole a cabeça no corpo e esta

pronto o boi.

ÁREA: Música EIXO: Apreciação musical e contextualização

CONTEÚDO: Músicas das diversas regiões do Brasil.

OBJETIVOS: Conhecer e apreciar e contextualizar os diversos gêneros e contextos musicais,
concebendo a música como produto histórico-cultural.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE

O boi é um folguedo popular praticado por grupos e comunidades em todo território brasileiro. Tem influências

europeias, africanas, ameríndias e exerce grande fascínio em crianças e adultos. É uma mistura de dança,

música, teatro, artes visuais e literatura.

Nesta atividade a proposta é ouvir a música, aprender a cantar e brincar juntos.

Assista no You tube - A turma do Boi Bolé – Boi Bumbá



ÁREA: CULTURA CORPORAL EIXO: BRINCADEIRAS

CONTEÚDO: Brincadeiras Folclóricas

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.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: BRINCADEIRAS

Brincadeiras populares transmitidas de geração em geração

As brincadeiras folclóricas, também conhecidas como brincadeiras de rua ou

tradicionais, são jogos que nasceram da cultura popular. Nascidas na cultura popular,

elas não possuem regras fixas, de modo que suas regras podem ser criadas ou

modificadas pelos grupos.

O responsável vai brincar junto com a criança.

CORRIDA DO SACO

Vocês vão precisar de sacos que podem ser de pano de chão, de lixo, ou sacolas grandes. As
pessoas que vão brincar se posicionam atrás da linha de partida e após um sinal terão que ir
até a linha de chegada.

Registre essa atividade com uma foto.
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