
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:18/08/2021 SEMANA: 22 

PROFESSOR: DIRCE, JULIANA, LUCIA, CAROLINA TURMA: 
MATERNAL A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS/ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

SEMANA DO FOLCLORE 

 

LINK DA ATIVIDADE: https://www.youtube.com/watch?v=9eLv1r6Fgsc 

Lenda da Cuca 

 

Atividade: Identificar e desenhar os animaizinhos do vídeo. 

 

Recurso: papel, lápis de cor ou giz de cera, smartv, celular, notebook ou tablet. 

 

Estratégia:  

A criança acompanhada de um adulto irá assistir o vídeo Lenda da Cuca, em 

seguida, seu familiar deverá gravar um vídeo com a criança dizendo o nome dos 

animaizinhos que a Cuca cuida e pedir para que eles desenhem esses animais. 

1-) Quais são os animais que a Cuca cuida em sua caverna enquanto seu pais 

trabalham? 

R:sapinho, tatuzinho e passarinho 

2-) Que animal é a Cuca? 

R: jacaré  

É muito importante que os responsáveis deixem as crianças desenharem 

sozinhos sem interferências e que digam os nomes dos animais.   

Com essas atividades iremos observar a oralidade das crianças e suas 

habilidades motoras. 

 A participação da criança nas atividades é muito importante para seu 

desenvolvimento e crescimento.   

Curiosidade sobre esta atividade: 

Esta proposta tem como finalidade apresentar para as crianças nossa cultura 

popular brasileira e seus personagens, trabalhar a oralidade e coordenação 

motora fina através da arte. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9eLv1r6Fgsc


 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 18/08/2021 SEMANA: 22 

PROFESSOR: JACQUELINE, MARCELY, MERIVANIA e RAQUEL TURMA: 
MATERNAL B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos 

 
SEMANA DO FOLCLORE! 

 

 

LINK : https://youtu.be/Rby0Zq0EuM8 

Dobradura do Curupira! 

 
Atividade: Dobradura do Curupira.  
 
Recurso: papel, tesoura e cola.  
 
Estratégia: Hoje vamos realizar a confecção da dobradura do Curupira, o adulto 
junto com a criança irá assistir o vídeo que a professora Marcely irá ensinar 
confeccionar um Curupira. 
Seguindo passo a passo o adulto e a criança precisarão de 2 quadrados de papel 
de 16x16 cm e um quadrado de 8x8 cm, dobre os papéis conforme mostra o 
vídeo, o adulto fará um recorte com a tesoura para fazer as pernas do 
personagem, o outro quadrado será para fazer os braços e o quadrado menor 
para fazer a cabeça, após cole as partes dobradas na mesma sequência do 
vídeo, depois de confeccioná-lo vamos passear com ele pela casa e brincar em 
família. 
 
 
Curiosidade sobre esta atividade: Nessa atividade a proposta é a exploração 
e reconhecimento de diferentes movimentos gestuais, aperfeiçoamento dos 
gestos relacionados com a preensão, o encaixe, etc., por meio de 
experimentação e utilização de suas habilidades manuais em diversas situações. 
  

https://youtu.be/Rby0Zq0EuM8

