
 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 22 

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 17/08/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos.  
 

 
 2ª Atividade da semana – Brincadeira de roda 

Objetivo: Na lenda folclórica temos a brincadeira de roda, onde a criança exercita os movimentos 

do corpo, estimula a memória, desenvolve a criatividade e o poder de liderança. A brincadeira é 

bem divertida para se brincar cantando com os pequenos. 

 

Como fazer: Escolha um lugar com espaço adequado, como sala ou até mesmo lugar externo da 

casa para a realização da atividade. A seguir, os familiares e participantes de mãos dadas com as 

crianças deverão formar uma roda e brincar de girar cantando várias canções como: canoa virou, 

ciranda cirandinha entre outras que a criança mais gosta. Finalize a brincadeira batendo palmas e 

comemore a participação da criança. Essa brincadeira nos faz resgatar as lembranças da infância.   

 

 

 

 

 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 22  

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

Data: 17/08/2021 Turma: BIB   

Campos de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação.  
 

 

TEMA – FOLCLORE BRASILEIRO (lendas e costumes) 

Atividade: Lenda do Curupira 

Essa atividade tem como objetivo desenvolver a atenção, concentração, imaginação, percepção 

audiovisual e a conscientização de cuidar e proteger o meio ambiente. 

O Curupira é uma das lendas do folclore brasileiro, representado por um garoto pequeno que vive 

nas matas protegendo a floresta e os animais dos caçadores. Suas características físicas são: cabelos 

vermelhos cor de fogo e seus pés virados ao contrário, com os calcanhares para frente. Desta 

maneira suas pegadas confundem os caçadores levando-os para lugares opostos ao do Curupira. 

Desenvolvimento: Os pais/responsáveis deverão preparar um local calmo e aconchegante para 

assistirem ao vídeo juntamente com a criança. Em seguida, converse com ela enfatizando que o 

Curupira é um guardião da natureza que  protege os animais e as árvores dos caçadores. Explique 

sobre sua estatura, seus cabelos cor de fogo e os pés com os calcanhares para frente. 

Link para a atividade: https://youtu.be/gKpiIzfNQA8  

 

 

 

https://youtu.be/gKpiIzfNQA8

