
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 22 

Professoras: Célia, Elaine, Helena, Maria, 
Renata e Tereza / Dinair, Francisca, Goreti, 
Mirian, Najara, Rosângela e Luci Ana. 

 

 
Data: 16/08/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

TEMÁTICA: FOLCLORE 

 
Estratégia de Aprendizagem: 

Essa semana será dedicada ao Folclore Brasileiro, mas o que é Folclore?  

“São conjuntos de costumes, lendas, provérbios e manifestações artísticas. Na cultura 

brasileira, existem crendices, saberes, mitos, lendas, festas, danças etc., que fazem parte 

do que é definido como folclore brasileiro.” (mundoeducação) 

 
Iniciaremos nossa semana assistindo ao vídeo “Folclore Brasileiro em animação infantil”, 

nele vamos poder conhecer alguns dos personagens que fazem parte do folclore. Sente 

com a criança e enquanto assistem ao vídeo o adulto poderá nomear e descrever como 

são os personagens do Folclore para a criança. 

Segue o link para assistir ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=eCLPV-uc5sw 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como 

foi o momento da atividade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eCLPV-uc5sw


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 22 

Professoras: Adriana Serpa, Elisete, Viviane                                                       
Irani, Juliana Fortunato e Vanuza / Cristiane 
Narcisio, Jahine, Roberta, Delzi, Valcicleide e 
Valdinéia  
 

Data: 16/08/2021  
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 

TEMÁTICA: FOLCLORE BRASILEIRO 
 
 
Estratégia de aprendizagem: 
Essa semana vamos desenvolver atividades voltadas para o Folclore Brasileiro e conhecer alguns 
personagens e suas lendas. Um adulto ou outro membro da família iniciará apresentando as 
imagens de alguns personagens do folclore brasileiro, o Saci, a Iara, o Curupira e a Mula sem 
cabeça. Neste momento você pode usar diferentes tom de voz para contar um pouco sobre cada 
um para criança. Após apresentação dos personagens, converse sobre as cores, os animais, onde 
será que vivem esses personagens, como são etc.  
Finalize perguntando para a criança qual é o personagem e solicitando que aponte a imagem. 

.  

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como 

foi o momento da atividade. 


