
 

QUARTA-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:  
O EU, O OUTRO E O NÓS E TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS. 



 

ATIVIDADE: oficina de peteca. 

Objetivos: trabalhar a coordenação motora e a lateralidade. 

 

OFICINA DE PETECA 

Os brinquedos folclóricos geralmente envolvem uma brincadeira popular. Por exemplo: 

bolas de gude, pipas, peão, peteca, figurinhas, entre outros.  

“Criada pelos indígenas brasileiros, a peteca é, hoje, uma divertida brincadeira para a 

família inteira! Neste vídeo, a educadora Lilian ensina a produzir a sua própria peteca. Faz 

a sua e divide com a gente o resultado? Vamos adorar ver vocês se divertindo! ” (MUSEU 

INDIA VANUIRE, 2020). 

 

Hoje aprenderemos a fazer uma peteca de jornal.  

Acesse o link para assistir ao vídeo: 

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

 

INCENTIVE A CRIANÇA A JOGAR A PETECA. 

NÃO SE ESQUEÇA DE NOS MANDAR SUA DEVOLUTIVA! 

 

 

*Texto retirado do site <https://www.youtube.com/watch?v=iraznmxycyg> acesso em 20/7/21. Imagem retirada de 

<https://www.mepoenahistoria.com.br/atividades/brinquedo-de-sucata-peteca/> acesso em 20/7/21. 

 

RECURSO:  

 
Aparelho com acesso à rede de internet - computador, celular, tablets, etc. 
Folha de sulfite A4 usada, jornais ou folhas de revistas antigas, tesoura sem 
ponta, barbante ou linha. 
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