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Aos educandos e suas famílias,  

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, teremos que dar continuidade aos 

processos de aprendizagem.  

Disponibilizaremos atividades específicas para cada turma da Educação Infantil (Fase I e 

Fase II), Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.  

Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em cadernos ou folhas 

avulsas.  

Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste 

período.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 1 

Nessa semana conheceremos um pouquinho sobre o Folclore Brasileiro, você certamente deve 

conhecer algumas de suas manifestações, elas fazem parte de nossa cultura desde muito tempo 

atrás. Para aprofundarmos nesse assunto utilize o texto abaixo ou se preferir acesse o link para 

assistir ao vídeo.  

 

FOLCLORE BRASILEIRO 

 

Quem não conhece uma brincadeira, um versinho popular ou uma 
cantiga de roda? Pois saiba que as músicas, os brinquedos, as 
parlendas, adivinhas, lendas e os jogos fazem parte do rico folclore 
infantil brasileiro. 
 Se você prestar atenção, vai perceber que o folclore também faz parte 
da sua vida.   
O Folclore é tão importante que desde 1965 a um dia especial para ele 

em nosso calendário que é o dia 22 de Agosto.  

Fonte: https://ensfundamental1.wordpress.com/textos-folclore/ 

            https://segredosdomundo.r7.com/folclore/ 

 

 

 

https://ensfundamental1.wordpress.com/textos-folclore/
https://segredosdomundo.r7.com/folclore/


Sugestão para aprofundamento sobre o tema Folclore  

 

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

Agora que você já sabe o que significa Folclore começaremos nossas atividades com um 

desafio, chama toda a família para participar, tenho certeza que vocês irão se divertir 

bastante!! 

 

ATIVIDADE 1 

 

Desafio trava-línguas 

 

Os trava-línguas são formados por palavras que sejam difícil pronunciação, servem para 

divertir e provocar disputas entre amigos. 

Abaixo teremos quatro trava-línguas que deverão ser lidos para a criança, após terem 

conhecido e memorizado façam um desafio entre toda a família, cada um deverá recitar os 

trava-línguas o mais rápido que puder e sem errar, quem conseguir cumprir o desafio 

ganha um ponto. 

A criança poderá ficar responsável pela anotação da pontuação e registro do nome dos 

participantes, para auxiliar nesse processo você poderá ditar as letras ou usar um modelo 

escrito para que a criança utilize de apoio visual.  

 

 

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


 

 

 

DESAFIO 1 

Toco preto, porco fresco, corpo crespo. 

 

 

DESAFIO 2 

Bagre branco, branco bagre 

 

 

DESAFIO 3 

Um limão, mil limões 

 Um milhão de limões 

 

DESAFIO 4 

Caixa de graxa grossa de graça. 

 

 

Fonte: http://comoeducarseusfilhos.com.br/blog/trava-linguas-para-melhorar-a-diccao-das-criancas/ 

 

http://comoeducarseusfilhos.com.br/blog/trava-linguas-para-melhorar-a-diccao-das-criancas/


ATIVIDADE 2  

Outra atividade que também faz parte do folclore são as Adivinhas, para essa atividade você 

poderá usar seu caderno ou uma folha avulsa para registrar suas respostas. 

Siga esse roteiro com a criança: 

 Leia a adivinha para a criança e mostre as imagens dizendo que apenas uma delas se trata 

da resposta correta. 

 Peça para que a criança faça o desenho na folha ou caderno somente da resposta que ela 

considere como correta. 

 Ao término das adivinhas apresente as respostas corretas, o gabarito se encontra no final 

da atividade.  

BRINCANDO DE ADIVINHAS 

O QUE É, O QUE É QUE MAIS PESADO NO MUNDO? 

 

O QUE É, O QUE É QUE TEM BOCA, MAS NÃO FALA. 

TEM BOTÃO, MAS NÃO É TELEVISÃO? 

 

O QUE É, O QUE É QUE VIVE CAINDO, MAS NUNCA SE 

MACHUCA?  

 

O QUE É, O QUE É QUE QUANTO MAIS SECA, MAIS SE 

MOLHA? 

 

 

O QUE É, O QUE É QUE PODE SER DOCE OU SALGADO, 

MAS NINGUÉM CONSEGUE FAZER DIREITO?  

 

O QUE É, O QUE É QUE TEM CABEÇA, MAS NÃO 

PENSA. TEM DENTE,MAS NÃO MORDE? 

 

O QUE É, O QUE É QUE QUANTO MAIS SE COZINHA 

MAIS DURO SE TORNA? 

 

O QUE É, O QUE É QUE QUANDO ESQUENTA PULA NO 

AR, ESTOURA E VIRA DO AVESSO? 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/420171840226841573/  

Respostas: balança,fogão,chuva,toalha,torta,alho,ovo,pioca. 

https://br.pinterest.com/pin/420171840226841573/


 

ATIVIDADE 3 

As músicas fazem parte do folclore brasileiro e são passadas de geração para geração. 

Agora você irá conhecer a letra de uma música popular do nosso folclore, também poderá 

acessar o link e assistir ao vídeo. Em seguida siga o roteiro para realização da atividade.  

 Apresente a letra da música 1 para criança e peça que ela observe as palavras 

contidas nela. 

 Cante a música com a criança apontando o dedo nas palavras conforme for 

cantarolando. 

 Apresente a letra da música 2 e diga para a criança que ela deverá identificar as 

palavras que estão faltando, nessa etapa você poderá cantar novamente omitindo 

as palavras do espaço em branco conforme apresentadas na música 2.  

 Agora a criança deverá registrar as palavras que identificou como faltosas da 

música 2 em seu caderno ou em uma folha avulsa.  

 

 

Sugestão acesso ao vídeo da música 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qa7Ulv2EBsE 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qa7Ulv2EBsE


 

 

MÚSICA 1  

 

CAI CAI BALÃO 

CAI CAI BALÃO 

AQUI NA MINHA MÃO 

 

NÃO CAI NÃO 

NÃO CAI NÃO  

NÃO CAI NÃO 

CAI NA RUA DO SABÃO 

    

 

MÚSICA 2 

 

 

CAI CAI _____ 

CAI CAI BALÃO 

AQUI NA MINHA ____ 

 

NÃO CAI NÃO 

NÃO CAI NÃO 

NÃO CAI NÃO 

CAI NA RUA DO _______ 

 



ATIVIDADE 4 

Um dos personagens mais famosos do folclore brasileiro é o Saci, ele é muito brincalhão, agitado 

e travesso. Por isso ele está sempre realizando travessuras por onde passa.  

Vamos fazer um Saci de maneira diferente, para isso separe os seguintes materiais: 

 Folha avulsa ou caderno de desenho 

 Tinta guache vermelha, marrom e preta 

 Pincel 

Com a ajuda de um adulto pinte seu pé utilizando o pincel, observe a imagem abaixo para 

identificar as partes e cores do seu Saci. Em seguida carimbe-o na folha e espere secar. Finalize 

seu desenho fazendo os olhos e o cachimbo do Saci.  

Se possível envie uma foto para sua professora após finalizar sua atividade.  

 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/652107221021095347/#:~:text=Aula%20Infantil

 

https://br.pinterest.com/pin/652107221021095347/#:~:text=Aula%20Infantil
https://br.pinterest.com/pin/652107221021095347/#:~:text=Aula%20Infantil


 

Estamos vivendo um momento muito 

diferente do que era a nossa rotina, 

nossa vida mudou, nossos filhos estão 

em casa o tempo todo. 

O que você tem feito nestes 

momentos que você está junto com 

seus filhos? Vocês gostam de cantar, 

dançar, conversar, brincar? 

 

 

 

O ser humano vive em grupos e essa 

convivência com o outro gera trocas 

de informações, ideias, afetos, regras 

de boa convivência. 

Para as crianças os vínculos 

desenvolvidos com seus familiares são 

fundamentais para seu 

desenvolvimento integral. 

Vamos conversar sobre  

brincar e cantar? 

Você sabia que a brincadeira e a 

música são muito importantes para o 

desenvolvimento da criança? 

Você lembra quais eram as 

brincadeiras que você gostava quando 

era criança? Que tal ensinar estas 

brincadeiras para seu filho? 

 

 

 

E quais músicas você gostava de cantar 

quando era criança? Você já cantou estas 

músicas com seu filho? 

Temos uma sugestão. Você conhece a 

música “Caranguejo”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nesta música somos convidados a fazer 

som com o nosso corpo.  

Além do som que nossa voz produz, nosso 

corpo é capaz de produzir muitos outros 

sons: batida de palmas, estalo dos dedos, 

vibração dos lábios, estalo dos lábios, estalo 

de língua, assobio. E com estes sons 

podemos acompanhar as músicas e brincar.  

Andréa Bassanello 

Célia Ferrari 

Susana Francischetti Garcia 

Equipe de Formação e Apoio Pedagógico 

Dicas de Comunicação para Crianças 
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Caranguejo não é peixe 

Caranguejo peixe é 

Caranguejo só é peixe 

Na enchente da maré 

Palma, palma, palma 

Pé, pé, pé 

Roda, roda, roda 

Caranguejo peixe é. 
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freepik.com 



 


