
"A educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo.
Nelson Mandela

Prezadas Famílias,

Na BNCC - Base Nacional Comum Curricular, em sua terceira competência Repertório Cultural, o
Folclore é um componente importante do currículo nacional, pois através dele é possível valorizar e
fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar
de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

Assim, a escola como ambiente de relações sociais, proporciona ao estudante a oportunidade de
aumentar o repertório cultural, construir sua identidade, habilitando-o a compreender a própria
cultura e a de outros povos e incentivando-o a valorizar e a criar arte e cultura.

O Brasil possui um dos folclores mais rico do mundo: a literatura, os pratos típicos, as danças
regionais, as tradições e as festas populares retratam a cultura brasileira. Apesar de existirem
comemorações folclóricas durante o ano todo, devido à sua importância, no dia 22 de agosto
comemora-se o Dia do Folclore.  

No Vitória-Régia, a Pluralidade Cultural sempre tem espaço nas atividades pedagógicas, pois
acreditamos que apresentar o universo cultural brasileiro aos nossos alunos é fundamental para o
processo de ensino e aprendizagem, bem como para o entendimento de si mesmo como parte
importante da história, dos costumes e das tradições do seu país. 

Da Educação Infantil ao Ensino Médio, para muito além do currículo escolar obrigatório, durante
todo o ano letivo, nossa instituição promove projetos e ações pedagógicas que evidenciam a
riqueza do nosso povo, o trabalho com a história e cultura indígena e afro-brasileira, bem como
outros povos que ajudaram na formação da nossa etnocultura. Dentre as nossas ações, acontecem
os projetos:  Mosaico,  Era uma vez, Brilhar, Lá e Cá, África em Todo Lugar, Lá Dentro da Mata, VR
Fashion Day, dentre outros.

Assim, confira algumas ações que serão realizadas nas próximas semanas junto às crianças: 

Literatura

Os contos e as lendas
Culinária

De norte a sul do BrasilAs delícias na mesa do nosso povo

Danças e Tradições

Roda de Capoeira e Samba de Roda Festas Populares

O Folclore de todos nósO Folclore de todos nósO Folclore de todos nós

A parceria entre família e escola é importante para o desenvolvimento do aluno, seja no âmbito
pessoal, social ou educacional. Quando os pais são participantes ativos na rotina de seus filhos, os
alunos se sentem apoiados, reconhecidos e ganham mais segurança, além de ficarem mais
motivados para aprender.

Deste modo, incentive o nosso aluno a participar das atividades e interaja com ele sobre as
vivências na escola. 
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