
 
ESCOLA: ESTÂNCIA DELFIS 

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

PROFESSORA: Renata da Silva Brandão TURMA: Mini 

Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS” “ESCUTA, 
“FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO” 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as 

habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre 

outros. (EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e 

outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do 

adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). 

Folclore Brasileiro 
 

A palavra folclore é uma palavra de origem inglesa formada pela composição de dois 
elementos: “folk”, povo, e “lore”, sabedoria, conhecimento, cultura. O folclore brasileiro 

é marcado por atributos das culturas portuguesas, africanas e indígenas. Essa 
representatividade pode ser flagrada no universo dos provérbios, cantigas e lendas, 
nos costumes e crenças populares, e também nas brincadeiras, danças e comidas 

típicas.  

 
BOITATÁ 

 
Vídeo: Lenda do Boitatá: Turma do Folclore 
https://youtu.be/6gErX5pNLbU  
 
Atividade: Hora de fazer arte 
Confeccione um boitatá usando material reciclável. 
Para essa atividade você irá precisar de: 

https://youtu.be/6gErX5pNLbU


✓ Um rolinho de papel higiênico 
✓ Cola 
✓ Tesoura (uso de um adulto) 
✓ Pedaço de papel na cor verde ou a cor que preferir 
✓ Para os olhos vamos precisar de duas bolinhas de papel no tamanho médio. 
✓ Tiras de papel na cor: amarela, laranja e vermelho. 
✓ Para o nariz iremos precisar de duas bolinhas de papel pequenas. 

 
Como fazer: 
Encape o rolinho com o papel escolhido. Depois cole as bolinhas media no local 
onde é os olhinhos, e cole as bolinhas no local do nariz. Cole as tiras do papel 
ao redor do rolinho, onde fica a boca. Espere a cola secar e é só brincar de 
assoprar como no modelo abaixo. 

 
 

  
 

Não esqueça de enviar foto, quero muito ver como ficou a confeccção do seu 
boitatá. 

 
 
 
 
 
 
 
 


