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Fala-se bastante em folclore no Brasil, mas você já se perguntou o que é folclore?
Bem, a palavra tem origem inglesa e significa “sabedoria do povo”. São tradições e costumes
passados de geração em geração, que são lembrados e festejados todos os anos.
Há muitas formas de folclore: lendas, provérbios, cantigas, comidas típicas e muito mais. A
sabedoria popular nunca morre, pois fica guardada na lembrança do povo.

Folclore Nacional
Principais aspectos do folclore nacional, diversificação, características do folclore de cada região,
lendas, personagens, festas e danças.
Folclore Nacional: riqueza e diversidade
O Folclore Nacional é muito rico e diversificado. Em cada região do Brasil podemos encontrar
diversos contos, lendas e personagens que estão estritamente relacionados com a cultura
popular, principalmente, das áreas mais interioranas. Esse folclore é fruto, principalmente, da
cultura oral e foi passando de geração para geração com o passar dos anos.
Folclore da região Nordeste
Muito rico e diversificado, o folclore nordestino é um dos mais importantes aspectos culturais da
região. Nos contos e lendas, são transmitidos valores, crenças, comportamentos e elementos
imaginários do povo nordestino.
Confira algumas lendas da região nordeste do Brasil:Quibungo,Papa Figo,Barba Ruiva, Cidade
Encantada de Jericoacoara, Cabra-Cabriola.
Cirandas: este tipo de dança folclórica cantada é muito comum no Nordeste, principalmente em
Pernambuco. Nestas cirandas participam crianças e também adultos.
Bumba-meu-boi: surgiu no Nordeste e espalhou-se para a região norte do país. Com muita
música, dança e brincadeira, é um dos mais representativos espetáculos do folclore nordestino. O
evento gira em torno de uma carcaça de boi decorada, conduzida por um homem, que faz
coreografias que são seguidas pelos outros participantes.
Não podemos deixar de destacar também a importância do frevo e do maracatu.

Folclore da região Sudeste
Na região Sudeste, podemos destacar várias lendas e contos folclóricos. Estes contos estão
ligados à cultura da região e servem como elementos de entretenimento ou de divulgação da
sabedoria popular. As lendas que mais se destacam na região são: Saci-pererê, curupira, boitatá
e mãe-de-ouro.
Com relação às danças folclóricas do Sudeste, podemos destacar: Batuque, Catira (Cateretê),
Cana-verde, Caxambu, Jongo, Quadrilha e Fandango.

Folclore da região Sul
O folclore da região possui possuí uma interessante miscigenação de elementos culturais
indígenas, africanos e europeus (principalmente portugueses alemães e italianos). As danças são
muito importantes no folclore da região. Podemos citar como exemplos de danças folclóricas do
sul do país: chula, baião, congada, cateretê, pau de fitas, marujada, chimarrita e jardineira.
Já com relação às lendas folclóricas, são mais comuns na região: boitatá, lenda do Sapé,
Negrinho do Pastoreio, Tiaracajú, Saci-Pererê e Curupira.

Folclore da região Norte
Muito marcado pela influência indígena. Muitos contos e lendas surgiram da imaginação e
sabedoria dos povos indígenas da região. São típicas da região as seguintes lendas: Boto Cor-deRosa, Iara, Vitória-Régia, lenda da Mandioca e Uirapuru.
As festas e danças típicas do norte são: Carimbó, Ciranda, Boi-Bumbá e Marujada.

Folclore da região Centro-Oeste
As lendas mais comuns na região Centro-Oeste do Brasil são: Ramãozinho, Saci-pererê,
Lobisomem e Pé-de-garra. Com relação às festas tradicionais, podemos destacar: cavalhada,
festas juninas e touradas. As dança folclóricas são: congada, folia de reis, tapiocas, cururu e
tambor.

Provérbios são frases populares que transmitem conhecimentos sobre a vida cotidiana. Você
provavelmente já ouviu alguns deles, mas nem sempre paramos para refletir o que querem dizer,
pois eles se tornam tão comuns na fala, que nem percebemos como são cheios de significados.
Leia alguns desses provérbios abaixo e explique, com suas palavras, o que querem dizer:
a) “A pressa é a inimiga da perfeição”.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b )“Cavalo dado não se olha os dentes”.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
c ).“De grão em grão a galinha enche o papo”.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Agora que você já refletiu bastante sobre os provérbios, vamos conhecer mais alguns.
Desembaralhe as palavras e descubra outros ditos populares:

a ) engorda olhar O dono boi com o do
_____________________________________________________

b ) galho macaco seu no Cada
_____________________________________________________

c ) difícil Falar é é fazer fácil
_____________________________________________________

a. vai longe se Devagar ao
____________________________________________________

As frases de para-choque de caminhão
Os caminhoneiros que se aventuram pelas estradas do país fazem do para-choque do caminhão
um painel, onde exibem frases que retratam a cultura popular. As frases são de críticas, de
protestos, de religiosidade, de sentimentos, mas sempre bem humoradas. As frases de parachoque retratam uma das mais características formas da cultura popular brasileira, ou seja,
brincar com a própria desventura, rir da própria desgraça.
Pesquise frases de para-choque de caminhão e escreva nos caminhões.

Observe as figuras abaixo, que trazem a ilustração de alguns provérbios e relacione-as com os
ditados populares.

Cada país tem também suas tradições no que diz respeito à comida. São as chamadas
“comidas típicas”. O Brasil é um país vasto e com muitos pratos folclóricos.

A Iara, personagem folclórica, conhece algumas receitas, mas para descobrir quais são,
reescreva as palavras de trás para frente. Depois escreva a região brasileira que cada
receita pertence.
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Lendas e Mitos
As lendas são histórias contadas por pessoas e transmitidas
oralmente através dos tempos. Misturam fatos reais e históricos
com acontecimentos que são frutos da fantasia. As lendas
procuraram dar explicação a acontecimentos misteriosos ou
sobrenaturais.
Os mitos são narrativas que possuem um forte componente
simbólico. Como os povos da antiguidade não conseguiam
explicar os fenômenos da natureza, através de explicações
científicas, criavam mitos com este objetivo: dar sentido as
coisas do mundo. Os mitos também serviam como uma forma de
passar conhecimentos e alertar as pessoas sobre perigos ou
defeitos e qualidades do ser humano. Deuses, heróis e
personagens sobrenaturais se misturam com fatos da realidade
para dar sentido a vida e ao mundo.

Mapa das Cinco Regiões Brasileiras
Coloque as cores da legenda, de acordo com as cores usada para colorir o mapa das regiões do
Brasil..

Agora, leia as lendas abaixo e escreva no mapa a qual região brasileira cada lenda pertence.

Lendas

Vitória-Régia – Iara – Boto Cor-de-Rosa – Boitatá – Curupira – Saci Pererê –Pé-degarra– Papa Figo – Negrinho do Pastoreio - Mula sem cabeça - Ramãozinho-mãe-deouro.

Brincadeiras folclóricas reúnem diversos jogos tradicionais e populares.Essas brincadeiras são
passadas de geração em geração e normalmente não possuem um autor definido. Portanto, elas
podem sofrer algumas modificações, seja no nome ou nas regras, dependendo da região do país.
Para finalizar desenhe abaixo uma brincadeira folclórica que você mais gosta.
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O alongamento e seus benefícios
O alongamento é um exercício físico voltado para o aumento da flexibilidade muscular, a prática do
mesmo favorece o estiramento das fibras musculares, contribuindo para que o seu comprimento aumente.
O principal efeito dos alongamentos é o aumento da flexibilidade, que é a maior amplitude de movimento
possível de uma determinada articulação. Quanto mais se alonga um determinado músculo maior será o
fluxo da articulação controlada por ele e melhor será a sua flexibilidade.
Benefícios do alongamento:

Relaxam o corpo;

Proporcionam maior consciência corporal;

Deixam os movimentos mais soltos e leves;

Previnem lesões;

Diminui a tensão muscular;

Ameniza cólicas menstruais em atletas;

Suaviza a irritabilidade muscular;

Estimula o cérebro a liberar a serotonina, o hormônio do bem estar;

Diminui a incidência de cãibras.
O alongamento deve ser uma prática constate de preferência todos os dias. Devem-se respeitar os seus
limites. A respiração é o que dá ritmo ao exercício, e por isso deve ser lenta e profunda.
Marque (F) para falso e (V) para verdadeiro.
( ) Alongamento faz bem e é necessário antes de iniciar qualquer atividade física.
( ) Os alongamentos deveriam fazer parte da vida diária.
( ) É necessário ter um controle da respiração durante o alongamento.
( ) Os professores precisam sempre incentivar a prática de alongamentos e de exercícios diários.
( ) O alongamento só deve ser executado antes da prática de atividades físicas.
( ) Alongamento pode ser prejudicial as crianças, por isso só os adultos devem praticar.
( ) O alongamento só é necessário para quem quer sair do sedentarismo.
( ) O melhor exercício é o alongamento.
( ) É sempre recomendado fazer alongamento ao acordar.
( ) Os alongamentos proporcionam uma menor incidência de cãibras.
( ) Ao praticar alongamento a pessoa deve sempre respeitar o limite do corpo.
( ) Exercícios são importantes para a saúde mas o alongamento não é parte importante dessa atividade.
( ) Qualquer pessoa pode fazer alongamento e não é necessário ter recomendações médicas.
( ) O alongamento ajuda a minimizar a sensação de dor muscular.
( ) O alongamento tem como objetivo principal melhorar a elasticidade da musculatura.

