
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:24/08/2021 SEMANA: 23 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos 

SEMANA DO FOLCLORE 

 

 

LINK DA ATIVIDADE: https://youtu.be/t28nDpMP5V4  

Vídeo: Ciranda cirandinha Patati  Patatá  

 

Atividade: Brincar de roda 

Recurso: Celular, tablet, computador. 

 

Estratégia:  

O adulto responsável irá assistir com a criança o vídeo: Ciranda cirandinha do 

Patati Patatá, a seguir irá brincar de roda com a criança ensinando a ela as suas 

cantigas de roda preferidas, pode chamar os membros da família que moram na 

casa para participar da brincadeira. Registre este momento através de fotos e 

vídeos, envie para o grupo da escola com uma breve descrição do 

comportamento da criança durante a atividade. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

 

A proposta para esta atividade é auxiliar a desenvolver na criança audição, ritmo, 

movimentos, equilíbrio, oralidade e memoria, através de uma das brincadeiras 

folclóricas mais conhecidas de nossa cultura. 

 

https://youtu.be/t28nDpMP5V4


 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 24/08/2021 SEMANA:23 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 

 

 

Atividade: Dobradura Saci. 

 
Recurso: Celular/computador com acesso à internet, papel, tesoura, giz de cera.   
Estratégia: O responsável irá auxiliar a criança para fazer a dobradura do Saci. 

Seguindo o modelo o adulto irá fazer um quadrado de papel, ajudar a criança 

dobrar para fazer o gorro do Saci, pedir para a criança desenhar o rosto, pintar 

o gorro e se preferir colar um palito de sorvete para a criança segurar.   

Curiosidade sobre esta atividade: A dobradura é uma atividade tranquila, 

promove a ativação da memória, estimula a concentração o desenvolvimento 

da coordenação motora fina, isso significa realizar tarefas que exigem 

pequenos movimentos com as mãos, fortalecendo os músculos e os ossos 

preparando a criança para a escrita. 


