UME WALDERY DE ALMEIDA
COMPONENTE CURRICULAR – ARTE
PROFESSORA- FATIMA COSTA
ROTEIRO (25 e 26) - 1° AOS 5° ANOS
QUINZENA: de 23/08 à 31/08/21

A palavra Folclore tem origem no inglês, em que "folklore" significa
sabedoria popular. A palavra é formada pela junção de folk (povo)
e lore (sabedoria ou conhecimento).
Folclore é o conjunto de tradições e manifestações populares constituído por
lendas, mitos, provérbios, danças e costumes que são passados de geração em
geração.
A UNESCO ( Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura) é
uma organização internacional que tenta salvaguardar o patrimônio cultural e
sensibilizar o povo para a importância da herança folclórica e necessidade de
preservação da cultura popular.
Folclore brasileiro
O folclore brasileiro é muito rico e há uma grande variedade de manifestações
culturais em todo o Brasil. Apenas alguns exemplos:


Festas populares: Carnaval, Festas Juninas, Cavalhadas, Festa do Divino;



Lendas e Mitos: Saci-Pererê, Negrinho do pastoreio, Mula sem cabeça, Lobisomem,
Curupira, Bicho-papão, Boitatá;



Música e Dança: Frevo, Samba, Fandango, Xaxado, Xote, Maracatu, Pau-de-fita,
Quadrilha



Cantigas de roda: Atirei o Pau no Gato, Escravos de Jó, Ciranda-cirandinha, O
Cravo e a Rosa, Sapo Cururu.



No Brasil, o “Dia do Folclore” foi decidido pelo Decreto nº 56.747, de 17 de
agosto de 1965, aprovado pelo Congresso Nacional. A partir de então, conforme
definia a lei, o dia 22 de agosto passou a ser celebrado como o Dia
do Folclore em todo o país.
.A festa Junina é a festa popular mais conhecida pois é comemorada em todo
Brasil
-Responda:
1- Você conhece alguma lenda do folclore? Qual?
RESP._______________________________________________________________
2-Qual o significado da palavra FOLCLORE?
RESP.______________________________________________________________
3-Das festas populares,em qual você já participou?
RESP.____________________________________________________________
4-Dê o nome de duas brincadeiras populares de rua.
RESP.__________________________________________________________

Ligue os pontos, e pinte bem colorid!

Nome do aluno____________________________________
Ano______ Turma___________

Dta___/____/____

ATENÇÃO! ESTA ATIVIDADE É PARA SER DESENVOLVIDA, EM DUAS
ETAPAS
O ALUNO(A) DEVERÁ COLOCAR “A ASSINATURA DE ARTISTA” CRIADA
NO INÍCIO DO ANO.
OBRIGADA! PROF. FATIMA COSTA

