
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 23 

Professoras: Alexandre, Fabiana, Maria do 
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Data: 23/08/2021 

Turma: 

Maternal A e 

Maternal B. 

Campo de experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

TEMÁTICA: FOLCLORE 

 
Estratégia de Aprendizagem:  
Esta semana continuaremos trabalhando atividades a respeito do Folclore. Relembrando 

que o folclore é um conjunto de crenças, lendas, festas, superstições, artes e costumes 

de um povo. É passado de geração a geração por meio de ensinamentos e da 

participação nos festejos e costumes. Sua origem vem da Inglaterra, com a junção de 

duas palavras, Folk (povo) e Lore (sabedoria do povo). Assim nasceu a palavra Folclore = 

sabedoria do povo.  

Após uma breve conversa com a criança, na qual, poderá utilizar a explicação acima e 
relembrar sobre as atividades desenvolvidas na semana anterior e assistam ao vídeo com 

a história da turminha do “Quintal da Cultura”, para auxiliar na compreensão desse tema 
que é muito interessante. 

Segue o link para assistir ao vídeo:  

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

 
 

Observação: Não se esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando 

como foi o momento da atividade. 

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


 

 

 

TEMÁTICA: FOLCLORE  

 
Estratégia de aprendizagem: 

Hoje vamos conhecer a Iara, personagem do folclore brasileiro que é uma sereia, ou seja, um 

ser que é parte peixe e parte mulher. A Iara é conhecida por ter uma grande beleza, longos 

cabelos, uma bela voz e grandes riquezas. Na lenda, ela se utiliza desses atributos para 

encantar os homens que passam perto dela.  

Vamos iniciar a atividade de hoje, primeiramente acesse ao link para realizar a leitura da 

lenda. Em seguida vamos aprender a música da Sereia Iara. Para finalizar, converse com a 

criança realizando algumas perguntas referente a lenda, onde a Iara morava, como ela é, o 

que gostava de fazer, dentre outras perguntas. 

DICA: Para finalizar, percebemos que a Iara além gostar de pentear os cabelos ela gosta de 

cantar. Assim como a Iara, escolha uma ou mais músicas que goste e cante! 

 

Lenda da Iara:  https://pt.slideshare.net/roberlanio/iara-24064372 

 

Segue o link para acessar ao vídeo musical: 

Música da Iara: https://www.youtube.com/watch?v=LQu5pUipxPY 

 
 

Observação: Não se esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando 

como foi o momento da atividade. 
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