
 

 

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:19/08/2021 

Turma: 
Berçário IA / 
Berçário IB 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

TEMÁTICA: FOLCLORE 
 

Estratégia de Aprendizagem: 

Hoje a atividade será bem divertida, o responsável da criança deverá construir o Saci-

Pererê com materiais reciclados. E para isso irá precisar dos seguintes materiais: rolo de 

papel higiênico ou de papel toalha, papel ou tecido vermelho (cartolina, seda, crepom ou 

outro que tiver disponível em casa) e canetinhas ou tinta guache. Depois de construído o 

Saci Pererê apresente para a criança e brinque com ela, deixando-a manusear e explorar. 

DICA: Ao oferecer para a criança manuseá-lo você pode ir contando e relembrando a lenda 

do Saci Pererê ou até mesmo a canção. 

 

  

 

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

relatando como foi o momento da atividade. 

 



 

 

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: 19/08/2021 

Turma: 

Berçário IC / 

Berçário ID 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

TEMÁTICA: FOLCLORE  

Estratégia da atividade: 

Hoje vamos conhecer, cantar e dançar uma música que faz parte das cantigas populares 

folclóricas. Organize um lugar agradável onde possam assistir ao vídeo e cantar junto com 

a criança fazendo os gestos que a cantiga popular pede, incentive a criança a usar os 

nomes dos familiares ao cantar a música. 

DESAFIO FINAL: Vocês conhecem outras cantigas populares? Se sim, compartilhe 

conosco cantando e dançando. Estamos ansiosas para ver quais vocês conhecem. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo musical: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_vmxj-adiPo 

 

 

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

foi o momento da atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=_vmxj-adiPo

