
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 ELEFANTE COLORIDO 

 A proposta da atividade contempla as brincadeiras tradicionais e tem como 

objetivo identificar as cores através da visualização e de comandos dados pela pessoa 

escolhida no grupo, estimulando a agilidade, atenção, oralidade, raciocínio e percepção. O 

comandante da brincadeira deve ficar à frente dos demais e dizer: Elefantinho Colorido, e os 

demais respondem: Que cor? O comandante escolhe a cor entre aquelas que foram 

estabelecidas através de objetos existentes na casa ou que foram usadas para colorir a 

imagem do Elefantinho. Após dizer a cor, a criança deve correr até o objeto com a cor 

correspondente antes dos outros participantes para ganhar o jogo.  

Sugestão de adaptação: No caso de crianças pequenas o ideal é que um adulto seja o 

comandante e pode utilizar as cores encontradas em roupas, brinquedos, utensílios, entre 

outros, utilizando como sugestão as cores primárias, como: azul, amarelo, verde e vermelho, 

colocando-os em local próximo a criança. Vamos nos movimentar! Correr atrás das cores…. 

Registre esse momento e nos envie através de fotos ou vídeos. 

 

                                

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 17/08/2021 SEMANA: 22 

PROFESSORES:  Leila, Rosangela, Sandra, Elisangela, Daniela, Maria José e 
Lourdes 

TURMA: B2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos 



 

                                                                                

 

 
 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE:DANÇAR E PULAR COM O SACI 

 

No Folclore brasileiro um dos personagens mais conhecido que fez 

parte do Sítio do Pica Pau Amarelo é o Saci Pererê. Na lenda folclórica 

ele tem apenas uma perna e anda pulando pela floresta. 

 A proposta da atividade de hoje é fazer com que a criança se expressa através do seu 

corpo, dançando, se movimentando, converse com a criança, mostre como o saci faz e 

pergunte se ela também consegue pular com um pé só, coloque a música para ela dançar e 

se divertir. 

 E não esqueça de nos enviar fotos e vídeo para os registros da escola. 
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