
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:23/08/2021 SEMANA: 23 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

SEMANA DO FOLCLORE 

 

LINK DA ATIVIDADE: https://www.youtube.com/watch?v=AlDO-gpCSdM 

Brincadeira cantada – Atividade rítmica com coco – macaco saruê 

Atividade: tocar e dançar a música “Olha o coco do macaco saruê”. 

Recurso: copos de plásticos ou garrafas pet recortada.  

 

Estratégia:  

A criança acompanhada de um adulto irá assistir o vídeo musical Macaco 

Saruê, observar os movimentos no vídeo e reproduzir utilizando os copos para 

produzir o som indicado na música. Gravem um vídeo e poste no grupo da 

escola. 

 A participação das crianças 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 suas tradições musicais e brincadeiras, trabalhar a oralidade 

e os movimentos corporais, ritmos e concentração através do lúdico.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AlDO-gpCSdM


 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 23/08/2021 SEMANA:23 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 

 
Semana do Folclore 

                   

 

Link https://www.youtube.com/watch?v=AJ_tpnB-4-8 

Na Floresta com o Saci Pererê: Historinha da Turma do Folclore (Lendas do Brasil) 

 

Atividade: Vídeo: Lenda Turma do Folclore – Pular de um pé só. 

 

Recurso: Celular/computador com acesso à internet ou tablet. 

 

Estratégia: O adulto assistirá com a criança o vídeo: “Lenda turma do folclore” 

depois pedir para a criança fazer igual o saci pular de um pé só, se a criança 

apresentar dificuldade em se equilibrar pode se apoiar.   

 

Curiosidade sobre esta atividade: Com essa atividade a criança irá conhecer 

a lenda do Saci Pererê, que faz parte do folclore brasileiro e, pular de um pé 

só aperfeiçoa a coordenação motora, o equilíbrio e o desenvolvimento 

cognitivo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AJ_tpnB-4-8

