
 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  
Semana 22 

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani. Data 16/08/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: Corpo, Gestos E Movimentos. 

 

1ª Atividade da semana- Cante e Dance 

Objetivo: Possibilita o desenvolvimento da oralidade, audição, senso rítmico e expressão corporal. 

A música e a dança oferecem também a oportunidade de aprender origens e hábitos de diferentes 

culturas. 

Como fazer: Inicie assistindo ao vídeo,  https://youtu.be/2AocnrcqsNs com seu filho (a), prestando 

atenção aos movimentos e a letra da música. Em seguida cante e dance com a criança, repetindo 

os movimentos que viu no vídeo. Se seu bebê ainda não anda, cante e dance com ele no colo. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/2AocnrcqsNs


 
 ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 22 

Professor: Eliana, Elisabeth, Elizete, Maria, Nayara, Patrícia, 
Roseli, Talita e Vera. 

Data:16/08/2021 Turma: BIB 

Campos de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos. 
 

TEMA – FOLCLORE BRASILEIRO (lendas e costumes) 

Atividade: Brincadeira Surpresa. 

 

Na brincadeira dirigida, a criança desperta curiosidade em aprender regras, movimentos novos, 

superar desafios e descobrir novas possibilidades. Folclore é um conjunto de tradições, 

conhecimentos e crenças, incluindo hábitos, enfeites e brincadeiras. Nesta atividade, a criança 

conhece a cultura em que está inserida, aprendendo brincadeiras antigas.      

 

Desenvolvimento: Hoje vamos realizar algumas brincadeiras folclóricas, através do sorteio de 

brincadeiras. Pegue quatro pedaços de papel e escreva o nome das seguintes brincadeiras: 

• Cabra – Cega; Pega- Pega; Esconde – Esconde; Brincadeira de Roda. 

Dobre os papéis, coloque dentro de uma caixinha e peça para a criança tirar um papel, o nome que 

sair é o que você deverá brincar com a criança. Se preferir, pode repetir o sorteio e continuar se 

divertindo com as demais brincadeiras. 

 

Materiais utilizados: pote de plástico ou uma caixinha vazia, um pedaço de papel, lápis ou 

caneta para escrever as brincadeiras do sorteio. 

 

 


