
 

 

 

ATIVIDADE ARTE – (MÚSICA) 

 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 1º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA  

Objeto de Conhecimento/Conteúdo:   
Contextos e práticas: Patrimônio e memória cultural, material e imaterial do Brasil. 

Habilidade: (GO-EF01AR25)  
Conhecer e valorizar o patrimônio e a memória cultural, material e imaterial, de culturas diversas, 
especialmente da cultura brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de 
diferentes épocas, ampliando o vocabulário e o repertório relativos à linguagem musical e as diferentes 
linguagens artísticas. 

 

O FOLCLORE NO BRASIL 

 

Vocês sabiam que no dia 22 de agosto é comemorado o dia do folclore no Brasil?  

As manifestações do folclore acontecem por meio de mitos, lendas, canções, danças, artesanatos, 

festas populares, brincadeiras e jogos, etc.  O folclore é parte integrante da cultura de um povo e 

tem origem no inglês. Folk, significa povo e Lore significa conhecimento saber. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/folclore  acessado em 04/08/2020. 

https://pt.slideshare.net  Texto: lendas e personagens do folclore braisleiro da região Centro –Oeste. 

Acessado 04/08/2020. 

 

Aqui nesta atividade iremos falar sobre Lenda que são estórias fantasiosas, transmitidas através dos 

tempos, misturando realidade e fantasia. 

 

ATIVIDADE I 

Vamos ouvir uma estória? Peça ajuda à sua família para ler sobre a lenda abaixo. 

 

A Lenda da Num-se-Pode  

https://brasilescola.uol.com.br/folclore
https://pt.slideshare.net/


 

 

“É uma lenda tipicamente teresinense, lá da capital do Estado do Piauí . Conta a história de uma linda 

mulher que, tarde da noite, aparecia na praça Saraiva ostentando sua beleza debaixo de um dos 

lampiões ali existentes. Movidos por aquela bela aparição, os homens se aproximavam para 

conversar ou, quem sabe, aventurar mais uma conquista. Ao chegarem perto, a linda mulher pedia-

os cigarro, e quando recebia começava a crescer, crescer, até atingir o topo do lampião de gás e nele 

acender o cigarro. Enquanto crescia, ela repetia: “num-se-pode, num-se-pode, num-se-pode...” 

 

Retirada do site: http://www.piaui.com.br    Acessado em 04/08/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=J7c1PcwVZDc  Link da lenda acessado em 04/08/2020. 

 

 

 

http://www.piaui.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=J7c1PcwVZDc


 

 

http://www.lendas-do-piaui.noradar.com  Acessado em 04/08/2020 

 

ATIVIDADE II 

No site a seguir você encontra a música desta lenda, composta por José Rodrigues e Rubeni Miranda 

e cantada pelo Coral do Sebrae. Acessem e ouçam a música é muito agradável aos ouvidos e conta a 

estória da lenda da Num-se-pode. 

 https://www.youtube.com/watch?v=rIzOnTIp4as   Acessado em 04/08/2020 

Letra da Música  Autores: Zé Rodrigues e Rubeni Miranda. 

 
“À meia-noite, sem ser lobisomem / Num-Se-Pode é assombração / Ela me pede um cigarro sorrindo 

/ Como quem quer pegar na minha mão / Ela me pede meu fogo sorrindo / Mas eu não quero 

aproximação / No pé do poste é moça bonita / Mas se estica até o lampião / Assusta até os cabra 

macho do sertão / Num-Se-Pode pode ser que seja / Uma donzela de bom coração / Num-Se-Pode 

pode ser que seja / Desencantada por uma paixão / Num-Se-Pode pode ser que seja / Talvez a dona 

do meu coração”. 

 
ATIVIDADE III 

É Hora de Ser Artista 

Nossa que história mais arrepiante, não é?  Que tal agora lembrar de alguma outra lenda do Brasil e 

construir um desenho de um personagem do Folclore que você mais gosta. 

 

Para complementar assita os vídeos nos links abaixo sobre Folclore. Você irá se divertir. 

https://www.youtube.com/watch?v=-_DLh4rwAxM  Acessado em 04/08/2020. 

 https://www.youtube.com/watch?v=eCLPV-uc5sw&t=62s  Acessado em 04/08/2020. 

 

Personagem do folclore: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lendas-do-piaui.noradar.com/
https://www.youtube.com/watch?v=rIzOnTIp4as
https://www.youtube.com/watch?v=-_DLh4rwAxM
https://www.youtube.com/watch?v=eCLPV-uc5sw&t=62s

