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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÂO VAYEGO DE CARVALHO 

Nome do aluno:  Semana 22 

Professor: Abigail, Cláudia, Luciana/ Laís e 

Mª. Elisabete 

Data: 

17/08/2021 

Turma: 4º anos A, B e C 

Componente Curricular: Geografia Entrega: 22/08/2021 

Leia com atenção as instruções: 

• Escreva o cabeçalho e o nome da matéria: Geografia, se você for realizar as 

atividades no caderno. 

• A impressão é opcional. 

• Faça as atividades com capricho e letras legíveis. 

• Qualquer dúvida, fale com sua professora.  

Leia: 

Nesta aula, você irá aprender um pouco sobre o folclore nas regiões brasileiras 

                                    

  

                              Folclore nas cinco regiões do Brasil  

O folclore brasileiro, um dos mais ricos do mundo, formou- se ao longo dos anos 

principalmente por indígenas, brancos e negros.  

Folclore é o conjunto das tradições de uma comunidade cultural baseada nas tradições de 

um grupo ou indivíduo, que expressa sua identidade cultural e social, além dos costumes e 

valores que se transmite passando de geração para geração. 
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Em cada região brasileira, o folclore apresenta semelhanças e diferenças. Veja o 

quadro abaixo: 

 

Região Sudeste: Danças típicas, fandango, 

batuque, folia de reis e outras. As lendas, o 

Lobisomem, a Mula- sem- cabeça, Iara. As comidas 

típicas, tutu de feijão, feijoada etc.       

          

. Região Sul – Destaca: danças típicas, como 

congada, chula, entre outras. Algumas festas 

tradicionais como a festa da uva, festa de Nossa 

Senhora dos Navegantes, festa da uva, e também 

festa junina. Suas lendas, mais conhecidas são: O 

Negrinho do Pastoreio, Boi Tatá, Curupira, Saci- 

Pererê etc. Comidas típicas, o churrasco, arroz- 

carreteiro e a feijoada.      

         

Região Centro- Oeste – Danças típicas, folia de 

reis. A sua festa mais tradicional chama- se tourada. 

As suas lendas mais conhecidas são a do Saci- 

Pererê, e o Lobisomem. As comidas típicas têm como 

pratos principais preparados com os peixes dos rios 

da região. 

 

Região Norte: Temos a festa do Boi- bumba, 
Marambiré e outras. Na dança temos, e a ciranda. 

E como lendas, a Iara, o Curupira, a Vitória- Régia, 

e do Uirapuru. 
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 Nordeste – Tem o folclore muito rico, as danças típicas, o frevo, bumba- meu- meu- boi, o maracatu, 

as cirandas e o baião. Suas festas tradicionais também são muitas, mas as mais importantes são as do 

Senhor do Bonfim, da Paixão de Cristo, as Romarias e a Vaquejada.  

                

                                                          

Assista ao vídeo sobre o folclore nas regiões brasileiras: HTTPS://youtu.be/eCLPV-uc5sw                             

Atividade 1- Complete as lacunas de acordo com o texto. 

a- O ____________ brasileiro, um dos mais ricos do mundo. 

b- Folclore é o ____________ das ____________ de uma comunidade. 

c- Em cada região brasileira, o folclore apresenta ____________ e ____________. 

Atividade 2- Cite duas manifestações folclóricas de cada região do Brasil. 

a- Região Sudeste: 

___________________________________________________________ 

b- Região Sul: 

_______________________________________________________________ 

c- Região Centro-Oeste: 

_______________________________________________________ 

d- Região Norte: 

_____________________________________________________________ 

e- Região Nordeste: 

__________________________________________________________ 
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Atividade 3- Caça palavras sobre o folclore.  
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   Escreva a data e o nome da matéria: História, se você for realizar as atividades no 

caderno. 

• A impressão é opcional. 

• Faça as atividades com capricho e letras legíveis. 

• Qualquer dúvida, fale com sua professora.  

Leia:  

História do folclore brasileiro 

                 

Os estudos sobre o folclore brasileiro começaram a se consolidar a partir do século XX. 

Hoje, o patrimônio folclórico é protegido pela Constituição de 1988, nos artigos 2150e 216. 

Então ficou definido que folclore seria: “O conjunto das criações culturais de uma 

comunidade, baseando nas suas tradições expressas individualmente ou 

coletivamente, representativo de sua identidade social”. 

Dia do folclore brasileiro 

O dia do folclore brasileiro é comemorado em 22 de agosto. A criação da data se deu por 

meio do Decreto nº 56.754, assinado então pelo presidente Humberto Castello Branco em 

17 de agosto de 1965. 
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O folclore brasileiro é formado por: contos, canções, lendas, advinhas, trava- línguas, 

brincadeiras, brinquedos, entre outros.  

 

                                   

 

Origem da palavra folclore 

Folclore é uma palavra que deriva do termo inglês folklore, que une os radicais “folk”, que 

significa povo, e “lore”, que significa instrução, aprendizado, sabedoria. Nesse sentido, 

folclore póde ser entendido literalmente como sabedoria popular. Quem criou este termo foi 

o arqueólogo William John Thoms, quando enviou uma carta ao periódico inglês 

Athenaeum, em 22 de agosto de 18846, na qual sugeria que todo o conjunto de tradições 

ou “antiguidades” populares poderia ser definido pela palavra: “Folklore”. 

Assista ao vídeo: https://youtu.be/ P6mGUdvto20  
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Atividade 1- Ache e marque os sete erros, encaixe as palavras na cruzadinha. 

                 

Atividade 2- Responda as questões abaixo: 

 

a- Quando começou a se consolidar os estudos sobre o folclore? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

b- O que é folclore? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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c- Quando comemoramos o folclore? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

d) De que é formado o folclore brasileiro? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

d- Explique com suas palavras a origem da palavra folclore. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 


