JARDIM ESCOLA
ESTRELA DO SABER

JORNAL ESCOLAR
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Para refletir:

Datas comemorativas:

Não podemos ensinar nossos filhos a tomar
conta de si mesmos, a menos que os
deixemos fazê-lo. Sim, cometerão erros, mas,
por meio deles, vão alcançar a sabedoria.
Henry Ward Beecher

A voz do aluno:

1) Dia Nacional da Saúde:
2) Dia dos Pais:
3) Dia do Estudante:
4) Dia do Folclore:
5) Dia do Soldado:
6) Dia Nacional do Combate ao Fumo

05/08
12/08
11/08
22/08
25/08
29/08

Eventos do mês:
10/08

1) Festa dos Pais

Professora Carmelia:
- Quem é o Nosso Pai Maior?
Aluno Lucas (Jardim III):
- O Papai do Céu!

Aniversariantes do mês:
04/08
04/08
23/08

1) Bruna (5 anos):
2) Izabella (5 anos):
3) João Paulo (2 anos):
Mensagem do mês:
FOLCLORE

(Extraído do Dicionário de Folclore para Estudantes,de
Mário Souto Maior e Rúbia Lóssio – Recife: Fundação
Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2012)

Folclore. Foi uma palavra criada por William John Thoms – um arqueólogo inglês – quando, no dia 22
de agosto de 1846, publicou uma carta no jornal “O Ateneu”, de Londres, mostrando a necessidade da
existência de um vocábulo destinado a denominar o estudo das tradições populares inglesas. Desde a
data da publicação da carta, passou a ser comemorado, no mundo inteiro, o dia 22 de agosto como o
Dia do Folclore. A palavra “folclore” foi formada da união de dois termos oriundos do antigo inglês falado
na Inglaterra: “folk” (povo) e “lore” (saber) e substitui o que, na época, era chamado de antiguidades
populares. Na carta escrita ao jornal londrino, William John Thoms usou o pseudônimo Ambrose Merton
e pediu que se fizesse um registro de antigas lendas, crenças em desuso, baladas, velhos costumes,
fatos curiosos, de sua terra. Mas, o que é Folclore? Definir continua a ser uma das artes mais difíceis,
principalmente quando se trata de definir Folclore, dada a sua abrangência e seu vasto e complexo
mundo de ação. Cada estudioso do assunto tem sua definição própria, de conformidade com a ótica de
cada um. Na minha opinião, o Folclore é muito difícil de ser definido. Uma definição de Folclore seria
muito comprida e incompleta. Assim, Folclore é a cultura popular, envolvendo sua sabedoria, a
linguagem falada pelo povo, as cantigas de roda, as adivinhações, os provérbios, os folhetos e feira, as
estórias de Trancoso, a culinária, a Medicina ortodoxa, o artesanato utilitário e decorativo, as anedotas,
os folguedos, os autos populares, as bandas de pífanos, as brincadeiras infantis, as crendices, as
superstições, a religiosidade, as cantigas de ninar, as danças, a poesia popular cantada de improviso e
tudo o que o povo faz, usa, acredita. Tudo o que vem do povo, de sua sabedoria, é, pois Folclore.
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