
   

  

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO:  DATA:26/08/2021  SEMANA: 23  

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO.  

SEMANA DO FOLCLORE   

LINK DA ATIVIDADE: https://youtu.be/Ova57ygBBJA   

O rato roeu a roupa do rei de Roma- A história completa.      

Atividade: Trava língua 

Recurso: celular, notebook, tv. 

  

Estratégia:  O adulto junto com a criança assistir o video,  e depois  O 

responsável irá falar uma vez o trava língua e depois pedir para a criança 

repetir.  

Em seguida,gravar um vídeo da criança falando o trava língua, observando se 

ela encontrou dificuldade, qual palavra foi mais difícil.  

  

  

Curiosidade sobre esta atividade: Os travas línguas são elementos 

Importantes do folclore. São difíceis de pronunciar, um jogo de palavras que, 

quando repetidas, são frequentemente trocadas ou mal pronunciadas. O grande 

desafio é reproduzir sem errar.  
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 26/08/2021 SEMANA:23 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES. 

 

Atividade: “Procurando o Saci.” 

Recurso: Celular/computador com acesso à internet, dobradura de saci, 3 pote ou caixa 

para esconder a dobradura de saci. 

Estratégia: Utilizando a dobradura do Saci confeccionado na atividade de terça-

feira, convide a criança para brincar de esconder o Saci, pegue 3 potes ou caixa, 

peça para a criança fechar os olhos coloque o Saci em baixo de um deles, depois 

já com os olhos abertos deixe a criança escolher aonde ela acha que ele se 

escondeu. 

 

OBSERVAÇÃO: Como na foto, usando os potes esconda o Saci. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: Essa brincadeira desenvolve várias 

habilidades como o raciocínio lógico a criatividade, a coordenação mão olho 

e noção dentro fora, além disso a criança perceberá que o saci permanecerá 

no lugar, mesmo que ela não consiga o ver, é uma conquista acertar em qual 

pote ele se escondeu. Boa diversão. 

 


