
 
                       ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  
Semana 23 

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani Data: 24/08/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

   

2ª Atividade da semana: Conhecendo e Experimentando Comidas Típicas Folclóricas 

Objetivo: Esta atividade será bem gostosa e significante para toda a família. Vamos aproveitar a 

semana do folclore e apresentar para as crianças comidas típicas e nutritivas que fazem parte do 

nosso folclore brasileiro. Assim, desde cedo, as crianças aprenderão a explorar e conhecer todos 

os tipos de alimentos. 

Como fazer: Pais ou responsáveis, seguem algumas sugestões de alimentos abaixo, que fazem 

parte do nosso folclore como : arroz doce, canjica, bolo de fubá, batata doce, milho cozido, bolo de 

mandioca, pé de moleque etc. O  responsável poderá escolher e preparar algumas dessas 

sugestões para a sua criança e para todos da família, e depois realizar um  delicioso e divertido 

piquenique com todos de sua família. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Tema: Folclore- Lendas e Costumes 

Atividade: Saci Pererê 

Esta atividade visa resgatar a cultura popular através da lenda e canção, permitindo o 

desenvolvimento cognitivo da criança, assim como a ampliação do seu conhecimento de mundo, 

mantendo viva a história cultural do Brasil, enfatizando a riqueza e a pluralidade de nossa cultura. 

 
Desenvolvimento da atividade: Pais ou responsável, organize o espaço onde a criança assistirá 

a lenda e canção do tema. Assitam juntos enaltecendo o personagem folclórico, convide-a para 

dançar na hora da música imitando os gestos do Saci, possibilitando o conhecimento  e diversão 

da criança. 

 
Link para acesso a lenda do Saci Pererê: https://www.youtube.com/watch?v=um1WHr1ejow&t=16s 

Link para acesso a música do Saci Pererê: 
https://www.youtube.com/watch?v=ljTSqTkaseA&list=PLD73BVu7K_ySc6IJ_RrpAc2sTEUgnRXLP 
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