
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO:  DATA:27/08/2021 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/AJCVHKEohAg    

 

Escravos de Jó...Galinha pintadinha 

 

Vídeo: Brincadeira Escravo de Jó 

Atividade: Brincar de Escravo de Jó 
 
Recursos: smart tv, celular, notebook ou tablet 
Materiais para brincadeira: Caixa de fósforo, copo, pedra. 
Estratégia: 
Numa roda, cada criança, sentada, deve ter um objeto à mão (caixa de fósforo, copo, 
pedra etc.). Enquanto canta, cada criança passa o objeto para a pessoa que está ao 
lado (mamãe, papai, irmãozinho) Fazendo Movimentos conforme a letra - Escravos 
de Jó jogavam caxangá (vai passando para a pessoa da direita o objeto que foi 
colocado na frente).  
Tira (levanta o objeto), põe (abaixa o objeto na sua frente), deixa ficar (aponta o objeto 
na sua frente), aponta para o objeto e balança o dedo indicador). 
Guerreiros com guerreiros fazem zigue (passa o objeto para o lado), zigue (volta o 
objeto para frente) e (passa o objeto para quem está do lado). 
Na primeira vez, a letra é cantada normalmente. Na segunda é substituída por lá, lá, 
lá. E por último, as crianças fazem todos os movimentos da brincadeira sem cantar a 
música. Sai da brincadeira quem errar um movimento. 
Para essa atividade é muito importante que seja registrada através de vídeo, pois 
iremos observar a oralidade do aluno. 
A participação das crianças nas atividades é muito importante para seu 
desenvolvimento. 
Curiosidade sobre esta atividade: 
Desenvolver a coordenação motora, equilíbrio, ritmo, lateralidade, agilidade e 
concentração 

https://youtu.be/AJCVHKEohAg


 
 
 
 
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 27/08/2021 SEMANA:23 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

  

 

 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=ljTSqTkaseA  

Música do Saci Pererê: Turma do Folclore 

 

Atividade: Dança do  Saci. 

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

 

Estratégia: Convide a criança para assistir o vídeo: “Turma do Folclore- Saci Pererê”, 

e dançar fazendo os gestos e os movimentos da música, possibilitando deslocar o seu 

corpo no espaço equilibrando e saltando com um pé só, subir e 

Descer de uma almofada, girar em torno do próprio corpo. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: É por meio da dança que a criança percebe seu 

corpo ocupando o espaço ao seu redor, aprimorará suas possibilidades de 

movimentação e suas limitações. Além disso, faz com que a criança desenvolva 

capacidades físicas e intelectuais.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ljTSqTkaseA

