
 

    

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:16/08/2021 SEMANA: 22 

PROFESSOR: DIRCE, JULIANA, LUCIA, CAROLINA TURMA: 
MATERNAL A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA  Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 

Semana do Folclore 

 

Link da atividade : https://youtu.be/nz7vaTllCF0 

Vídeo folclore Brasileiro História do folclore Brasileiro Aula Infantil  

 

Atividade: Assistir o vídeo sobre o folclore Brasileiro.  

 

Recurso: celular, tablet, smartv. 

 

Estratégia:  

Primeiramente a criança irá assistir o vídeo com o responsável: O Folclore 

Brasileiro que será apresentado os diversos personagens do nosso folclore. 

Depois o adulto deverá fazer algumas perguntas sobre o vídeo. 

1-) Qual o personagem que usa gorro vermelho?  

2-) Qual personagem mais gostaram? Porque?    

3-) Qual a personagem que canta??? 

4)Quem cuida das árvores ? 

Para essa atividade é muito importante que seja registrada através de vídeo, pois 

iremos observar a oralidade do aluno. 

A participação das crianças nas atividades é muito importante para seu 

desenvolvimento.  

 

Curiosidade sobre esta Atividade: 

Instigar a curiosidade natural da criança e reconhecer as características de 

nosso rico folclore; desenvolver identificação com a identidade nacional 

brasileira; aumentar o vocabulário; ampliar as formas de se compreender a 

realidade (novas óticas) 

 

https://youtu.be/nz7vaTllCF0


 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 16/08/2021 SEMANA: 22 

PROFESSOR: JACQUELINE, MARCELY, MERIVANIA e RAQUEL TURMA: 
MATERNAL B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas  

 
SEMANA DO FOLCLORE! 

 

LINK : https://www.youtube.com/watch?v=gKpiIzfNQA8 

Lenda do Curupira: Turma do Folclore 
 
Atividade: O CURUPIRA. 
 
Recurso: folha de sulfite com a imagem do curupira (desenhada ou impressa); 
palito de soverte; lápis para colorir, tesoura e cola.  
 
Estratégia: Esta semana vamos trabalhar com um personagem do nosso 
folclore, “O Curupira”. Para essa proposta sugerimos que assista a história da 
lenda: https://www.youtube.com/watch?v=gKpiIzfNQA8, em seguida vamos 
confeccionar o personagem principal.  
 
Passo a passo: Em folha de sulfite desenhe o personagem ou imprima e pinte 
o personagem, o adulto irá recortar o desenho do personagem e colar no palito 
para a criança! É só brincar com o curupira por aí.  
 
Curiosidade sobre esta atividade: O curupira é uma das mais antigas lendas 
do folclore no Brasil. De acordo com as narrativas populares, ela é representada 
por um garoto muito astuto e perverso que vive nas matas brasileiras, 
protegendo os recursos naturais dos exploradores que invadem as florestas. 

De figura estranha, o curupira possui um volumoso cabelo vermelho. 
Entretanto, sua característica mais marcante são os dois pés virados para trás e 
os calcanhares para frente. Essa estrutura inversa serve para que os caçadores 
se percam nas florestas. Como suas pegadas ficam ao contrário, muitos 
invasores ficam confusos e se perdem nas matas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gKpiIzfNQA8
https://www.youtube.com/watch?v=gKpiIzfNQA8
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/lendas-do-folclore
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/lendas-do-folclore

