
 

TERÇA-FEIRA 

 

Fortalecimento de Vínculos, Desenvolvimento Socioemocional 

“SEMANA FOLCLÓRICA - CONTOS E LENDAS” 

 

   

“Por folclore entendemos 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 

transmitidos 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. ” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Imagem e texto retirados de <https://brasilescola.uol.com.br/folclore> acesso em 20/7/21.

ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 

NOME DO ALUNO: DATA: 
DE 16/08 a 20/08/2021 

SEMANA: 
22 

PROFESSORES:  
ERIVALDO MANOEL e  CAROLINA PASQUALINI DE BRITO. 

TURMAS:  
JARDINS II A e B 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 



 

ATIVIDADE: brincadeiras folclóricas; 

Objetivos: trabalhar questões de motricidade e coordenação motora. 

 

BRINCADEIRAS FOLCLÓRICAS 

As brincadeiras folclóricas são coletivas, por isso ajudam a fortalecer as relações humanas 

e o convívio com o outro. De forma lúdica, a criança aprende a compartilhar, dividir, 

trabalhar em grupo, colocar-se no lugar do outro, a ganhar e a perder. É um compartilhar 

de experiências que ficam marcadas para a vida inteira. 

Veja algumas brincadeiras folclóricas: 

AMARELINHA 

 

Imagem retirada de <https://www.todamateria.com.br/brincadeiras-folcloricas/> acesso em 20/7/21. 

 

PEGA-PEGA 

 

Imagem retirada de <https://www.todamateria.com.br/brincadeiras-folcloricas/> acesso em 20/7/21. 



 

 

PASSA ANEL 

 

Imagem retirada de <https://www.todamateria.com.br/brincadeiras-folcloricas/> acesso em 20/7/21. 

CABRA CEGA 

 

Imagem retirada de <https://www.todamateria.com.br/brincadeiras-folcloricas/> acesso em 20/7/21. 

JOGO DA VELHA 

 

Imagem retirada de < https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_da_velha#/media/Ficheiro:Tic_Tac_Toe.png> acesso em 20/7/21. 



 

 

PULAR CORDA 

 

Imagem retirada de <https://www.todamateria.com.br/brincadeiras-folcloricas/> acesso em 20/7/21. 

ESCONDE-ESCONDE 

 

Imagem retirada de <https://www.todamateria.com.br/brincadeiras-folcloricas/> acesso em 20/7/21. 

 

Agora, escolha três brincadeiras folclóricas e brinque com a sua família. 

Não se esqueça de nos mandar sua devolutiva no grupo da escola!!! 

 

RECURSO:  

 
Aparelho com acesso à rede de internet - computador, celular, tablets, etc. 
Materiais como giz ou algo para marcar o chão, cordas, anéis ou material para 
esconder entre as mãos, ambiente espaçado, folha de sulfite, lápis, 
canetinhas e borracha. 


