
 

 

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: 17/08/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos. 

                                         

TEMÁTICA: FOLCLORE 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

“A atividade de expressão corporal é fácil de ser realizada e auxilia no desenvolvimento 

das crianças, além de criar a interação e vínculos afetivos entre os participantes na 

brincadeira”. 

 

O responsável convidará a criança para assistir e dançar ao som da “Música do Saci-

Pererê” da Turma do Folclore, incentive a criança a dançar, imitando seus gestos e 

movimentos corporais de acordo com o ritmo da música, apreciando este momento e 

divirtam-se bastante. Caso a criança ainda não ande, separe alguns objetos sonoros, 

tambor, chocalhos ou panelas, colher de pau e potes e incentive a criança a acompanhar o 

ritmo da música utilizando os instrumentos. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo musical: 

https://www.youtube.com/watch?v=ljTSqTkaseA 

 

 

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

relatando como foi o momento da atividade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ljTSqTkaseA


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 22 

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

Data: 17/08/2021 
Turma: 

Berçário IC e 
Berçário ID 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas.  

 

TEMÁTICA:  FOLCLORE  

 

Estratégia de aprendizagem:  

Em uma roda de conversa o responsável relembrando algumas lendas brasileiras, focar na 

lenda do saci Pererê e apresentar para a criança como é o saci, como ele anda e falar que 

é pulando com um pé só, conversar sobre onde ele vive, que usa gorro vermelho na cabeça, 

sem esquecer de contar que é apenas lenda, que é imaginação popular,  pode ser através 

de pesquisas, livros, etc.., por fim em uma folha de sulfite o responsável (adulto) faz um 

desenho do saci Pererê e auxiliará a criança pintar com giz de cera, canetinha ou tinta 

guache conversando e nomeando as cores que viu no saci. 

 

  

 

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

relatando como foi o momento da atividade. 

 


