
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO:  DATA:25/08/2021  SEMANA: 23  

PROFESSOR: DIRCE, JULIANA, LUCIA, CAROLINE  TURMA:  

MATERNAL A  

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

SEMANA DO FOLCLORE  

LINK DA ATIVIDADE: https://youtu.be/K55Cns_DPgo 

Parlenda- Um, dois feijão com arroz. 

Atividade : 1,2 feijão com arroz 

 Recurso: grãos de feijão.    

Estratégia:   

Mostrar o vídeo da parlenda 1,2 feijão com arroz para a criança e em  pegar os grãos de feijão 

para fazer a contagem (1 grão n°1, 2 grãos n° 2 e assim consequentemente. E em seguida 

perguntar para a criança:  

• Quantos alimentos a parlenda cita? (Resposta:4)  

• Até que número a Parlenda cita? (Resposta:10)  

E por fim peça para a criança contar de 1 até o 10. Com essa atividade saberemos se a criança 

conhece os números.  

A participação das crianças nas atividades é muito importante para seu desenvolvimento.  

Lembrando de na hora de que a criança estiver fazendo a atividade  o adulto deve 

supervisionar para que não haja acidentes  (feijão) podendo usar outros materiais para a 

contagem como palitos, tampinhas ou que a imaginação permitir.  

Curiosidade sobre esta atividade:  

Parlendas são rimas infantis recitadas em versinhos, de fácil memorização utilizadas em 

brincadeiras de crianças para cantar. 

  

https://youtu.be/K55Cns_DPgo


 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 25/08/2021 SEMANA:23 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

 

Atividade: Pula Saci. 

 

Recurso: Celular/computador com acesso à internet, rolo de papel higiênico, tesoura, 

tinta ou giz de cera, cola, papel colorido (vermelho) 

 

Estratégia: O responsável irá assistir juntamente com a criança o vídeo, a 

professora Raquel, irá explicar como fazer um lindo saci com rolo de papel 

higiênico, auxiliar a criança confeccionar seu próprio saci depois é só colocar ele 

para pular. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Ao participar ativamente da confecção de 

um personagem com reciclável a criança aprende a observar,  estimula o 

raciocínio lógico, e a coordenação motora, além de valorizar a criatividade, a 

construção e a transformação.  


