
 

SEGUNDA-FEIRA 

 

Fortalecimento de Vínculos, Desenvolvimento Socioemocional 

“RESGATE DE FOLCLORE/ CULTURAS REGIONAIS” 

 
“(...). As cantigas, as lendas, as festas populares e os jogos coletivos são as características mais 
fortes presentes no estudo do folclore brasileiro. Nas escolas, abordagem do folclore na educação 
infantil permite que as crianças resgatem a memória de um movimento sem idade declarada, com o 
objetivo de manter viva a história cultural do Brasil e de enfatizar a riqueza e a pluralidade de nossa 
cultura. ” 
 

 
 
 
 
 
 
*Imagem e texto retirados de < https://novaescola.org.br/conteudo/1710/o-jeito-adequado-de-trabalhar-o-folclore> acesso em 24/7/21.

ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 

NOME DO ALUNO: DATA: 

DE  23/08 à 27/08/21 

SEMANA: 

23 
PROFESSORES:  

ERIVALDO MANOEL e CAROLINA PASQUALINI DE BRITO. 

TURMAS:  

JARDINS II A e B 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA:  

O EU, O OUTRO E O NÓS. 



 

ATIVIDADE: meu peixinho! 

Objetivos: trabalhar oralidade e estimular a memória. 

 

Cantigas de roda “são um tipo de canção popular, que 

está diretamente relacionada com a brincadeira de 

roda. A prática é comum em todo o Brasil e faz parte do 

folclore brasileiro. Consiste em formar um grupo com 

várias crianças, dar as mãos e cantar uma música com 

características próprias, como melodia e ritmo 

equivalentes à cultura local, letras de fácil 

compreensão, temas referentes à realidade da criança 

ou ao seu universo imaginário e geralmente com coreografias. 

Elas também podem ser chamadas de cirandas, e têm caráter folclórico. Esta prática, hoje 
em dia não tão presente na realidade infantil como antigamente devido às tecnologias 
existentes, é geralmente usada para entretenimento de crianças de todas as idades em 

locais como colégios, creches, parques, etc.”  

Agora que você já sabe o que são as cantigas de roda, acesse o link para relembrarmos 

uma cantiga bem popular chamada “Peixe vivo”. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=swpe5kphux8 

 

Você já conhecia essa cantiga? Que tal montarmos nosso peixe vivo? Com a ajuda de um 

responsável, monte um peixinho utilizando folha de papel sulfiteA4, lápis de cores, giz de 

cera, recortes, cola, etc. Utilize sua criatividade!!! 

 

NÃO SE ESQUEÇA DE NOS MANDAR SUA ATIVIDADE!!!  
DIVIRTA-SE! 

 
 
*Imagem retirada de < https://www.letras.mus.br/blog/cantigas-de-roda/> texto retirado de <https://www.infoescola.com/folclore/cantigas-

de-roda/> acesso em 24/7/21. 
 
 

 

 
RECURSO:  

 
Aparelho com acesso à rede de internet - computador, celular, tablets, folha de papel 
sulfiteA4, lápis de cores, giz de cera, recortes, cola, etc. 

https://www.infoescola.com/sociologia/entretenimento/
https://www.youtube.com/watch?v=swpe5kphux8
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https://www.infoescola.com/folclore/cantigas-de-roda/

