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Língua Portuguesa 
O Dia do Folclore é comemorado em 22 de agosto. Por isso, nossas atividades estão 

recheadas de lendas folclóricas. 

 

Dentre os personagens do nosso folclore, está a Cuca. Clique no link abaixo e ouça a lenda 
da Cuca, contada pela tia Anastácia do sítio do Pica-pau Amarelo.  

     https://www.youtube.com/watch?v=cXj4VcfsZqs  

 

  Folclore são as manifestações da cultura popular que caracterizam 
a identidade social de um povo. O folclore pode ser manifestado 
tanto de forma coletiva quanto individual e reproduz os costumes e 
tradições de um povo transmitidas de geração para geração. Sendo 
assim, todos os elementos que são parte da cultura popular e que 
estão enraizados na tradição desse povo são parte do folclore. 
   As manifestações do folclore dão-se por meio de mitos, lendas, 
canções, danças, artesanatos, festas populares, brincadeiras, jogos 
etc. O folclore é parte integrante da cultura de um povo e, por isso, 
é considerado pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial, 
sendo imprescindível a realização de esforços para a sua 
preservação. 

  O Dia do Folclore é celebrado internacionalmente (inclusive no Brasil) no dia 22 de agosto. 
  Isso porque nessa mesma data, no ano de 1846, a palavra “folklore” (em inglês) foi inventada. 
  O termo de Thoms baseava-se em duas palavras:  Folk, que significa povo; Lore, que significa 
conhecimento, saber. 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM I 
Nome do aluno: Data: 10/08/2021      Semana: 21 
Professor:  Eliane, Marina,  Andréia I e Andréia F  Turma: 3.º Anos: A,B,C e D 
Componentes Curriculares:   Língua Portuguesa e 
matematica 

Entregar: Via E-mail até dia 11/08/21 



Atividade 

1) O que é folclore? 
  _ _ 

  _ 

  _ _ 

 

2) O folclore é considerado um: 
 

Patrimônio histórico material - (móveis como coleções arqueológicas, acervos 
museológicos, documentais, bibliográficos, fotográficos e cinematográficos). 

Patrimônio histórico imaterial – (conhecimentos, práticas e modos de vida e de expressão). 
 

3) Qual é o dia que é comemorado o dia do folclore internacionalmente? 
 

   

   

 

4) Qual o significado da palavra “FOLKLORE” (folclore)? 
 

FOLK_________________________________________________________________________ 

LORE_________________________________________________________________________ 
 
 

Matemática  
 

Agora em seu livro de Matemática, faça a página 77. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Beijos da prô! 


