Centro Educacional Teresa Cristina
Aluno(a):___________________________________________________Data: 19/08/2020.
Professora: Raquel Ladeira
4º ano.

Gabarito
22 de agosto - Dia do Folclore

Folclore é a cultura de um povo, o conjunto das tradições culturais dos
conhecimentos, crenças, costumes, danças, canções e lendas dos indivíduos de
determinada nação ou localidade.
O termo folclore se originou através de um neologismo criado pelo britânico William
John Thoms, que uniu as palavras inglesas folk (que significa “povo”) e lore (que quer dizer
“conhecimento”). Assim, folclore ganha o significado literal de "conhecimento do povo" ou
"aquilo que o povo faz".
O folclore brasileiro é muito rico, seja pelas tradições populares, rituais, música,
remédios, comidas típicas, festividades, lendas etc., que são a base da cultura do povo
brasileiro.
O Saci-Pererê, o Curupira, o Boitatá, o Boto Cor de Rosa, a Mula-Sem-Cabeça, e
muitos outros personagens, por exemplo, tornam o folclore do Brasil único!
Origem do Dia do Folclore
O Dia do Folclore Brasileiro foi definido oficialmente através do Decreto de Lei 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 escolha do dia 22 de agosto está relacionada com a data em que o
britânico William John Thoms utilizou pela primeira vez, em público, o termo folclore (folklore), em 1846.

https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-folclore/

Exercícios.
1- Cruzadinha folclórica.

2- O que é folclore?
Folclore é a cultura de um povo, o conjunto das tradições culturais dos conhecimentos,
crenças, costumes, danças, canções e lendas dos indivíduos de determinada nação ou
localidade.
3- Como se originou o termo folclore?
O termo folclore se originou através de um neologismo criado pelo britânico William John
Thoms, que uniu as palavras inglesas folk (que significa “povo”) e lore (que quer dizer
“conhecimento”). Assim, folclore ganha o significado literal de "conhecimento do povo" ou
"aquilo que o povo faz".
4- Pesquise e escreva sobre uma lenda do nosso folclore brasileiro.( Resposta pessoal)
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