
 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  
Semana 22 

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 20/08/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento E Imaginação.  
 

 

5ª Atividade: VÍDEO- HISTÓRIA- Lenda da Caipora - Turma do Folclore 

 

Objetivo: O momento da história é muito divertido para as crianças, desenvolve a fala, a escuta, o 

pensamento e a imaginação.  

Como fazer: No tema dessa semana o “Folclore Brasileiro” iremos conhecer personagens bem 

divertidos. Organize para sua criança um ambiente tranquilo e confortável sem ruídos, para que 

não tire atenção. Assistam juntos ao vídeo, enfatizando os personagens e fortaleçam os vínculos 

familiares com este momento. 

 

 

 

Link do Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=7UxylJ4XChI 
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ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 22 

Professor: Eliana, Elisabeth, Elizete, Maria, Nayara, Patrícia, 
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Campos de Experiência: O eu, O outro e O nós. 

 

TEMA – FOLCLORE BRASILEIRO (lendas e costumes) 

Atividade: Hora de Ninar 

A voz acalma, traz conforto e segurança, e as palavras lentamente começam a fazer sentido. 

Cantigas de ninar do folclore brasileiro garantem esse carinho e são pontes para o ambiente cultural 

em que a criança está inserida, transmitindo a cultura de uma forma simples, além do 

desenvolvimento linguístico e afetivo. 

O Folclore Brasileiro é o conjunto de expressões culturais populares que englobam aspectos da 

identidade nacional. 

As canções de ninar, no Brasil, são conhecidas também como nana-neném, nana ou acalanto, e 

fazem parte do nosso folclore. Foram trazidas pelos portugueses, porém adaptadas à cultura 

indígena e africana, que também contavam com suas próprias melodias para embalar as crianças. 

Desenvolvimento: Em um momento que a criança já tenha o costume de dormir, cante para ela 

uma canção de ninar, pode ser uma que a família conheça ou a sugestão que será enviada abaixo. 

Tenho certeza de que será um momento de muita afetividade e amor então aproveite. 

Sugestão de canção:  

Nana neném que a cuca vem pegar 

Papai foi na roça, Mamãe no cafezal 

Bicho Papão sai de cima do telhado  

Deixe o nenenzinho dormir sossegado. 

 

Link da canção de ninar: https://youtu.be/HTD9LQXNxl8 
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