
 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA 

NOME DO ALUNO: DATA: 20/08/2021 SEMANA: 22 

PROFESSOR: ALEX E GILMARA TURMA: JD I 

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

TRANSFORMAÇÕES / CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 

 
(Sexta-feira, 20 de agosto de 2021) 

Olá, crianças e responsáveis! 

Finalizaremos a temática “Folclore”, realizaremos uma brincadeira com o 

poema “Dez sacizinhos” e uma experiência com os pés do Curupira. 

1º MOMENTO 

Nesta atividade, o responsável irá ler para a criança a poesia “Dez sacizinhos” - 

Tatiana Belinky – Ed. Paulinas, com o auxílio de 10 objetos (Pode ser garrafas 

pet ou copos descartáveis) e também os numerais escritos, separadamente, 

em plaquinhas de 0 a 10. (Pode utilizar papelão, cartolina ou folha de sulfite 

para a confecção dos numerais) 

Posicione as 10 garrafas ou copos, defronte para a criança e as plaquinhas 

com os numerais. Em seguida, o responsável irá começar a leitura da poesia 

para a criança e a cada estrofe lida, descrevendo o numeral, a criança irá 

mostrar a plaquinha com o numeral correspondente e derrubar um sacizinho, 

que estará sendo representado pelo objeto escolhido. 

No final da leitura da poesia, o responsável irá fazer a seguinte pergunta para 

criança: O que restou? - Acriança deverá falar e mostrar a plaquinha 

correspondente ao numeral ZERO. 

 

Poema: 



 



 
 

2º MOMENTO 

Em um pedaço de folha, faça duas pegadas do Curupira no papel. Após, 

coloque um copo transparente e vazio, na frente do desenho, e aos poucos 

acrescente água dentro do copo. A cada quantidade de água colocada dentro 

do copo, ocorrerá uma mudança de posição das pegadas. Abaixo, segue o 

vídeo com a descrição do experimento.  

 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=etWaV9cac1U 

 

DEVOLUTIVA:  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário (da fala da criança) ou 

vídeo, o momento de realização da atividade e compartilhe conosco pela 

página do Facebook do grupo do Jardim I. 

Gratos pelo empenho e participação! 

Professores dos Jardins I: Alex e Gilmara. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=etWaV9cac1U

