
 
 
 
 
 

    

 

ESCOLA MUNICIPAL: PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA:17/08/2021 SEMANA: 22 

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Marli, Priscila e Rosimayre. TURMA: 
Berçário 1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós. 

 

                                      

Atividade: Banho da Iara. 

 

Recursos: Banheira, bacia, água, chuveiro. 

 

Estratégia: Na hora do banho o responsável prepara uma banheira ou uma  

bacia com água ( morna), e irá auxiliar  a criança a fazer o movimento da calda 

da Iara com as perninhas, movimentando como uma calda, fazendo o movimento 

de sobe e desce com os pezinhos e pernas. . Com as crianças menores também 

podemos na hora do banho auxiliar a criança a mexerem suas perninhas como 

uma calda de sereia, enfatizando que a Iara mora no Rio, e nada como um peixe, 

igual estão fazendo no banho. 

Compartilhem conosco como foi fazer a atividade com a criança, se ela gostou, 

interagiu e se divertiu. As fotos ou vídeos respeitamos que o momento a criança 

se encontra sem roupas pedimos cuidados nas postagem para não expor.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: Está atividade desenvolve a coordenação 

motora, amplia o reflexo, ajuda na concentração, acalma a criança por ser um 

banho, e aproxima a família em uma brincadeira divertida. 

 

 

 



 

 

 

 

    
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 17/08/2021 SEMANA: 22 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei, Silvana e Simone. TURMA: 
Berçário 1 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 
Transformações. 

 

 
 

Link: https://youtu.be/gKpiIzfNQA8 
Lenda do Curupira: Turma do Folclore. 

 
Atividade: Brincando de imitar o Curupira. 

 

Recurso: TV, celular, tablet, papelão, fita crepe, barbante ou chinelo grande. 

 

Estratégia: 

Relembre a lenda do Curupira com a criança e converse com ela explicando, 

que ele mora na floresta e protege os animais,  ele é um personagem do folclore, 

que os seus pés são virados para trás, para despistar alguns animais caçadores, 

que também vivem na floresta. 

Em seguida convide a criança a imitar o Curupira, pegue dois pedaços de 

papelão fazendo um apoio para os pés formando um par, coloque nos pés da 

criança amarrando com barbante ou fita, ou use um par de chinelo maior para 

que ela use e imite o Curupira, depois cante a musiquinha do vídeo "pra frente, 

pra trás, pra frente, pra trás" e auxilie a criança a andar imitando o Curupira e 

explorando o espaço da casa. Relate como foi esse momento. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da atividade é apresentar através do vídeo e diálogo com o adulto, 

um personagem do nosso folclore "O Curupira" e desenvolver a coordenação 

motora através da observação e imitando gestos do adulto com a brincadeira de 

movimento proposta na atividade. 

 

 

https://youtu.be/gKpiIzfNQA8

