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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

 

 

 
 

 

Link da Atividade: https://www.youtube.com/watch?v=eCLPV-uc5sw 

Folclore Brasileiro em Animação Infantil 
 
 
Atividade: Folclore Brasileiro. 
 

 
Recurso: Mídias audiovisuais (Smart tv, computador, notebook, tablet, celular 
e etc.). 
 

 

Estratégia: A criança apreciará junto aos seus familiares à história por meio do 

vídeo “Folclore Brasileiro”. Em seguida, um dos adultos fará algumas 

perguntas: 

❖ Você gostou da história? 

❖ Quem são os personagens?  

❖ Qual personagem você mais gostou e por quê? 
 

Curiosidade sobre esta atividade: O folclore brasileiro é o conjunto de 

manifestações culturais que auxiliam na formação da cultura popular brasileira. 

Por caracterizar a identidade nacional, o folclore é bastante diversificado, pois 

envolve aspectos da cultura indígena, africana e portuguesa. Ele reproduz os 

costumes e tradições de um povo que são passados de geração a geração. 

Assim, tudo o que envolve a cultura popular e que se mantém no cotidiano 

desse povo, integra o folclore. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eCLPV-uc5sw
https://lereaprender.com.br/o-que-e-cultura/
https://lereaprender.com.br/o-que-e-folclore/


 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 16 /08/2021
  

SEMANA: 22  

PROFESSORAS: Bruna, Edna, Eliane, Maria Neusa, Mirian e Valdenice. TURMA: 
Berçário 2 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação.  

 

Link da atividade: https://youtu.be/fslWQYxwyyE 
            Quintal da Cultura, O que é Folclore? 
 

              Atividade: Conhecendo o Folclore.  

Recurso: Celular, televisão, computador ou tablet. 
Estratégia: Iremos iniciar essa semana aprendendo um pouco mais 
sobre o Folclore Brasileiro, nessa primeira etapa vamos começar 
assistindo o vídeo “O que é o Folclore “ do Quintal da Cultura, esse 
vídeo conta um pouco sobre os personagens do nosso folclore e suas 
curiosidades, assistam o vídeo e em seguida mostre para criança os 
personagens que estão na imagem acima, e cite os seus nomes. 
Durante a semana vamos conhecer as peripécias de um personagem 
bem arteiro o nosso querido Saci Pererê. Se preparem a diversão está 
apenas começando! 

 
Curiosidade sobre esta atividade: Ter um breve conhecimento dos 

personagens do Folclore e suas artimanhas. 

 

 

 

 

https://youtu.be/fslWQYxwyyE
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      Link da atividade: https://youtu.be/ljTSqTkaseA  

Música do Saci Pererê. 
Turma do Folclore. 
 
 Atividade: Pulando igual Saci Pererê.  

 

Recurso: Internet, celular, notebook, tablet ou smart tv.   

 

Estratégia: Após assistirem ao vídeo "Música do Saci Pererê" da Turma do 

Folclore, é hora da criança mostrar que sabe pular também igual o Saci Pererê, 

pulando para frente para trás, para os lados com um pé só, caso a criança 

tenha dificuldade em se equilibrar com um pé, poderá também pular com os 

dois pés, afinal o importante é que a criança se divirta pulando e imitando o 

personagem mais conhecido do folclore. Registre esse momento e compartilhe 

aqui no grupo.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

 

A proposta da atividade é instigar a curiosidade natural da criança e fazer com 

ela conheça um dos principais personagens do folclore brasileiro, trabalhando 

também a coordenação motora e o equilíbrio através da imitação. 

 

 

https://youtu.be/ljTSqTkaseA

