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VIVA FOLCLORE



Cronograma das aulas da semana
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

L. Portuguesa L. Portuguesa Ciências

ATIVIDADES 

ARTÍSTICAS 

E 

ATIVIDADES 

DESPORTIVAS

Matemática

Leitura e 

interpretação de 

Texto  IARA

Cantiga de Rosa

O cravo e a rosa

Relação entre 

Seres vivos

Operações 

fundamentais

Adição e 

subtração

Geografia Matemática Ciências Geografia

Pesquisa 

Folclórica dança 

comidas típicas

Sistema de 

numeração 

decimal

Sequência 

numérica

Relação entre 

Seres vivos

Pesquisa região 

Sul

Matemática Ciências Matemática L. Portuguesa

Sequencia 

numérica, jogo 

quebra-cuca

Animais aquáticos, 

terrestres e 

voadores

Operações 

fundamentais

Forme palavras 

com números e 

sílabas

Leitura e 

interpretação texto 

O Saci Pererê

Educação 

Física

Arte LEM (inglês) Of. L. Portuguesa Educação Física

Músicas folclóricas 

e populares do 

Brasil.

Gênero textual 

Parlendas

Leitura e 

compreensão do 

texto

História Of.  Matemática História Of. L. Portuguesa Of. Matemática

Diáspora 

africana

Pág. 86 e 87

Situações 

problemas do 

campo aditivo

O contato entre 

africanos e 

europeus

pág. 88 e 89

Gênero textual 

Parlendas

Leitura e 

compreensão do 

texto

Tratamento da 

informação

GRÁFICOS

História Of. L.Portuguesa Of.L.Portuguesa Ensino Religioso Of. Matemática

Diáspora 

africana

Pág. 86 e 87

Folclore brasileiro

Leitura e 

compreensão do 

texto

Projeto Agrinho

Leitura e 

compreensão do 

texto

Mitos e Lendas 

meio cristã

Tratamento da 

informação

GRÁFICOS



ESCOLA M. ANÍBAL KHURY 
NETO
PROFESSORA:_________
ALUNO(A):______________

TURMA: 4º ANO

DATA:  ___/___/2021 

INICIE AS ATIVIDADES NO 

CADERNO COM O CABEÇALHO



LEIA E COPIE NO 

CADERNO O ALFABETO 

MAIÚSCULO E 

MINÚSCULO 

(Capriche na letra)





SEGUNDA-FEIRA

16 DE AGOSTO

● LÍNGUA PORTUGUESA

● GEOGRAFIA

● MATEMÁTICA

● EDUCAÇÃO FÍSICA

● HISTÓRIA



FOLCLORE BRASILEIRO



O Folclore Brasileiro é o conjunto 

de expressões culturais 

populares que englobam 

aspectos da identidade nacional. 

São exemplos mitos, lendas, 

brincadeiras, danças, festas, 

comidas típicas e demais 

costumes que são transmitidos de 

geração para geração.

O QUE É FOLCLORE



LEIA COM ATENÇÃO

IARA



DE OLHO NO TEXTO ACIMA  RESPONDA:

1. QUAL O NOME DA LENDA QUE VOCÊ ACABOU DE LER?

R._____________________________________________________

2. A LENDA CONTA A HISTÓRIA DE QUAL PERSONAGEM 

FOLCLÓRICO?

R._____________________________________________________

3. COMO TEXTO DESCREVE A SEREIA?

R.______________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

LINGUA PORTUGUESA





ATIVIDADES



GEOGRAFIA





GEOGRAFIA

Em seu caderno realizar a pesquisa 

sobre  culinária típica, dança, e lendas

de cada região:

ATIVIDADE

1- REGIÃO SUL

2- REGIÃO SULDESTE

3- REGIÃO CENTRO-OESTE

4-REGIÃO NORTE

5-REGIAÕ NORDESTE



MATEMÁTICA





ATIVIDADES



Página 86

DIÁSPORA AFRICANA



Página 87



TERÇA-FEIRA
17/08/2021

LÍNGUA PORTUGUESA 

MATEMÁTICA

CIÊNCIAS

ARTE

OFICINA DE MATEMÁTICA

OFICINA DE LÍNGUA 

PORTUGUESA



CANTIGAS DE RODA



Leia a Cantiga  e escreva de forma 

correta conforme a música





MATEMÁTICA



ATIVIDADES



CIÊNCIAS

Leia com atenção e escreva no 

caderno



Músicas Folclóricas e Populares do Brasil

As músicas folclóricas são canções populares. Elas

não possuem autoria definida e apresentam temáticas

de amor e quase sempre são acompanhadas por uma

viola caipira ou violão.

Note que são comuns no interior do país, de onde

se originam. As principais destas manifestações são as

cantigas de roda e as canções de ninar.

Leia a canção a seguir, quem souber a melodia

pode cantar.



Alecrim, Alecrim dourado

Que nasceu no campo

Sem ser semeado

Alecrim, Alecrim dourado

Que nasceu no campo

Sem ser semeado

Foi meu amor

Que me disse assim

Que a flor do campo é o alecrim

Foi meu amor

Que me disse assim

Que a flor do campo é o alecrim

ALECRIM

AGORA É COM VOCÊ!!

Pesquise mais três cantigas 

folclóricas, escreva em seu 

caderno em seguida faça uma 

ilustração das canções.
(Você pode cantar uma delas para nós?)



Oficina de Língua Portuguesa

FOLCLORE BRASILEIRO

1- LEIA O TEXTO, TREINE A LEITURA E GRAVE 

UM AUDIO PARA SUA PROFESSORA.



Leia o texto sobre a Definição do Folclore e depois

responda as questões:

1) Marque o conceito que não se refere a palavra

Folclore:

( ) o folclore é um conjunto de mitos e lendas que as

pessoas passam de geração para geração.

( ) significa cultura popular.

( ) é o conjunto de conhecimentos de uma única

pessoa, que os registras em livros e guarda pra si

mesmo.

2) Pesquise e escreva;

a) Uma lenda folclórica que você mais gosta.

R. _________________________________________________

b) Uma música folclórica.

R.__________________________________________________

c) Uma brincadeira folclórica.

R.___________________________________________________

ATIVIDADES



REUNIÃO DE MULAS



CIÊNCIAS

MATEMÁTICA

HISTÓRIA

LEM (Inglês)

HISTÓRIA

OFICINA DE LÍNGUA 

PORTUGUESA

QUARTA-FEIRA
18/08/2021



CIÊNCIAS



MATEMÁTICA



ATIVIDADES



ATIVIDADES



HISTÓRIA

Página 88

O contato entre africanos e europeus



Página 89



Hoje vamos iniciar as nossas atividades 

com o PROGRAMA AGRINHO

Eu me chamo 

Agrinho. 
Seja bem vindo!!



Leia a 

revistinha do 

Agrinho até 

a página 07.



Quem são os personagens 

que aparecem nessas 

páginas que você acabou 

de ler?

_____________________________

_____________________________

2) O que a Espertanhoca está pedindo para 

o Agrinho?

___________________________________________

___________________________________________

3) Qual é o mistério que Agrinho descobriu?

___________________________________________

___________________________________________

4) Quais  são os estados da passagem da 

água?

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

RESPONDA CONFORME A LEITURA DO LIVRO



Quinta-feira

19/08/2021

ATIVIDADES ARTÍSTICAS

ATIVIDADES DESPORTIVAS

OFICINA DE LÍNGUA PORTUGUESA

ENSINO RELIGIOSO



GÊNERO TEXTUAL PARLENDAS







ENSINO RELIGIOSO



A história deste menino é um misto de 

lenda e mito, por este motivo está 

sendo trabalhada na aula de Ensino 

Religioso. Ela faz parte da cultura 

regional (Sul) e serve como reflexão 

para adultos e crianças. A lenda do 

Negrinho do Pastoreio é uma lenda meio 

cristã e meio africana. É uma lenda 

muito popular no sul do Brasil e sua 

origem é do fim do século XIX, no Rio 

Grande do Sul. Foi muito contada no 

final do século passado pelos brasileiros 

que defendiam o fim da escravidão. 

LEIA A 

LENDA 

COM 

ATENÇÃO!!



O NEGRINHO DO PASTOREIO

Conta a lenda que nos tempos da escravidão,

havia um estancieiro malvado com negros e peões. Em

um dia de inverno, fazia muito frio e o fazendeiro

mandou que o menino negro de quatorze anos fosse

pastorear cavalos e potros que acabara de comprar.

No final da tarde, quando o menino voltou, o

estancieiro disse que faltava um cavalo baio. Pegou o

chicote e deu uma surra tão grande no menino que ele

ficou sangrando. Disse o estancieiro: “Você vai me dar

conta do baio, ou verá o que acontece”. Aflito, o

menino foi à procura do animal. Em pouco tempo,

achou o cavalo pastando.

Laçou-o, mas a corda se partiu e o cavalo

fugiu de novo. De volta à estância, o estancieiro, ainda

mais irritado, bateu novamente no menino e o amarrou

nu, sobre um formigueiro.

No dia seguinte, quando ele foi ver o estado

da vitima, tomou um susto. O menino estava lá, mas de

pé, com a pele lisa, sem nenhuma marca das

chicotadas. Ao lado dele, a Virgem Nossa Senhora, e

mais adiante o baio e os outros cavalos.

O estancieiro se jogou no chão pedindo

perdão, mas o negrinho nada respondeu. Apenas

beijou a mão da Santa, montou no baio e partiu

conduzindo a tropilha.

.



A partir disso, entre os andarilhos, tropeiros,

mascates e carreteiros da região, todos davam

noticias, de ter visto passar como levada em

pastoreio, uma tropilha de tordilhos, tocada por um

Negrinho, montado em um cavalo baio

Desde então, quando cristão perdia uma

coisa, fosse qualquer coisa, pela noite o Negrinho

procurava e achava, mas só entregava o que

acendesse uma vela, cuja luz ele levava para pagar a

do altar de sua madrinha, a Virgem Nossa Senhora,

que o livrou do cativeiro e deu-lhe uma tropilha, que

ele conduz e pastoreia, sem ninguém ver.

Quem perde coisas no campo deve acender

uma vela junto de algum mourão ou sob os ramos

das árvores, para o Negrinho do pastoreio e vá lhe

dizendo: “Se ele não achar, ninguém mais acha.”



SEXTA-FEIRA

20/08/2021

MATEMÁTICA 

GEOGRAFIA

LÍNGUA PORTUGUESA

EDUCAÇÃO FÍSICA

OFICINA DE MATEMÁTICA



MATEMÁTICA



ATIVIDADES



GEOGRAFIA



ATIVIDADES

PESQUISAR SOBRE  REGIÃO SUL ,DANÇAS 

TÍPICAS,COMIDAS E TRADIÇOES 

FOLCLORICAS



LÍNGUA PORTUGUESA



LEIA E RESPONDA NO CADERNO



Oficina de Matemática



4)Qual foi o personagem menos votado?

R.________________________________________________

5) Quantos alunos escolheram a Mula sem cabeça?

R.________________________________________________

6) Observe o gráfico, Boitatá e o Boto tiveram o menor 

número de votos, qual a diferença de voto entre os dois?

R.________________________________________________



REFERÊNCIAS

https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2019/08/folclore_31.html

https://www.lipitipi.org/2012/08/atividade-matematica-folclore-4-ano.html?spref=fb

http://continhasfundamentais.blogspot.com/2018/08/

https://misturadealegria.blogspot.com/2016/08/atividades-sobre-o-folclore-

brasileiro.html

https://misturadealegria.blogspot.com/2015/07/folclore-brasileiro-atividades.html

http://1.bp.blogspot.com/-

8disq5Kx38U/UDRSbdEJPHI/AAAAAAAADGM/SDiqbc0eQPw/s1600/comidas+ti

picas+folclore+para+cartaz.jpg

http://4.bp.blogspot.com/-TtJY5OV-6fw/UheUXekqWeI/AAAAAAAAAf4/ox-

dBL0Gii0/s1600/atividade-texto-e-interpreta%C3%A7%C3%A3o-a-lenda-da-iara-

turma-da-m%C3%B4nica-colorir.jpg

https://atividadesprofessores.com.br/ideias-de-avaliacoes-de-

ciencias-para-o-4-ano/

https://www.todamateria.com.br/cantigas-de-roda-

kids/

https://www.espacoeducar.net/2018/07/sequencia-

didatica-com-parlendas-do.html

https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2019/08/folclore_31.html
https://www.lipitipi.org/2012/08/atividade-matematica-folclore-4-ano.html?spref=fb
http://continhasfundamentais.blogspot.com/2018/08/
https://misturadealegria.blogspot.com/2016/08/atividades-sobre-o-folclore-
https://misturadealegria.blogspot.com/2015/07/folclore-brasileiro-atividades.html
https://www.todamateria.com.br/cantigas-de-roda-kids/
https://www.espacoeducar.net/2018/07/sequencia-didatica-com-parlendas-do.html


DIREÇÃO: BRUNA APARECIDA DO AMARALCOSTA  

PROFESSORAS: ZENILDA DE SOUZA GODOY 

E  VILMA ISMERALDA SILVA GUIMARÂES 

PEDAGOGAS: SILVIA LUCIANA DA SILVA

VILMA ISMERALDA SILVA GUIMARÂES

ESCOLA MUNICIPAL ANÍBAL KHURY NETO 

ENSINO FUNDAMENTAL 


