
    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 19/08/2021 SEMANA: 22 

PROFESSOR: Eliana, Emilene, Lucileide, Rúbia, Valéria. TURMA: 
Berçário 2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

 
 

 
Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=KApJmTn4xnA 

Como fazer um jacaré de papel.  
 

Atividade: Confecção Fantoche de Jacaré. 

 

Recurso: Rolinho de papel higiênico, tinta guache, giz de cera e cola líquida. 
Mídias audiovisuais (Smart tv, computador, notebook, tablet, celular e etc.). 
 

 
Estratégia: Utilizando rolinho de papel higiênico e seguindo as orientações do 
vídeo, um adulto ajudará a criança na confecção do fantoche da Cuca. Durante 
este momento poderá ser utilizado tinta guache ou giz de cera, após a 
confecção a criança poderá brincar com seu fantoche.   
 

 

Curiosidade sobre esta atividade: O brinquedo reciclável tende a despertar 

nas crianças a criatividade, mostrando as possibilidades de transformar objetos 

em algo novo e divertido. E também, a conscientização de meio ambiente e a 

importância da sustentabilidade. 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KApJmTn4xnA
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:  
19/08/2021  

SEMANA: 
22 

PROFESSORAS: Bruna, Edna, Eliane, Maria Neusa, Mirian e Valdenice. TURMA: 
Berçário 2 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós.  

 

    

 
 

 

 

      Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=SUMr-
NrLPHU 
Hora de Comer (Curupira Caipora Iara Saci Pererê): Turma do Folclore 

            Atividade: Culinária do Saci. 

 
Recurso: Celular, televisão, computador, sucos, mingau, ou frutas. 

 
Estratégia: O adulto conversar com a criança sobre a lenda do Saci, 
lembrando que além de danado e bagunceiro ele adora comer, de 
manhã gosta de bananas, ou um pouquinho de café coado, às vezes 
gosta de um mingau, de todo tipo de mingau, pode ser de maisena, de 
fuba, de cereais, de milho, etc…, e na hora do almoço gosta de beber 
suco, ele gosta de todos os sabores, à tarde o Saci fica procurando e 
comendo frutas de todos os tipos que encontra pela floresta.  
 Após esta conversa o adulto convida a criança para comer uma dessas 
culinárias, e com o auxílio do adulto a criança ajuda a preparar. 
Exemplo: Se for banana pode cortar em rodela, se for mingau a criança 
escolhe o sabor, se for suco ou outras frutas a criança ajuda a escolher 
e preparar.  Com a supervisão e auxílio do adulto. Para finalizar a 
criança convida todos da casa para saborear esta delícia. Não se 
esqueçam de compartilhar no grupo este momento saboroso. 
 
Curiosidade sobre esta atividade:  

Com esta brincadeira a criança adquire o hábito de comer frutas, 

mingau e sucos naturais, que fazem bem a saúde e são saudáveis.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SUMr-NrLPHU
https://www.youtube.com/watch?v=SUMr-NrLPHU


    

 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:19/08/2021 SEMANA: 22 

PROFESSOR: Benilda, Eliane, Kátia e Marisa. TURMA: 
Berçário 2 C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e Nós. 

 

 
 

Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=gDEnVgMcJDA 

Lenda da Iara Sereia: Turma do Folclore 

Canal: Turma do Folclore. 

 

Atividade: Conhecer a lenda da Sereia Iara. 

 

Recursos: Internet, celular, notebook, tablet ou smart tv, espelho (caso tiver 

em casa). 

 

Estratégia:  Através do vídeo “Lenda da Sereia Iara”, o adulto junto com a 

criança irá conhecer a história dessa linda Sereia, que é muito vaidosa. No 

momento do vídeo o adulto deverá criar uma conversa sobre o tema, fazendo 

perguntas para a criança. Quem cuida das águas dos nossos rios? Quem 

adora cantar para seus amigos da floresta? Quem gosta muito de pentear os 

cabelos?  

Os responsáveis também podem aproveitar e estimular a criança a se olhar no 

espelho, destacando sua beleza, como cor da pele e dos olhos, cabelos e 

outras características que você admira na criança. 

Faça um breve relato se como se procedeu a atividade e envie fotos para o 

grupo da escola. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Através das lendas introduzir na educação infantil o interesse cultural pelo 

Folclore Brasileiro. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gDEnVgMcJDA

