
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 22 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 

Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de 

Lourdes, Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa. 

 

Data: 16/08/2021 

Turma: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

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

 

TEMÁTICA: FOLCLORE 

 

Estratégia de aprendizagem: 

No mês de agosto comemoramos o Folclore Brasileiro que é um conjunto de mitos e lendas 

que as pessoas passam de geração para geração. Muitos nascem da imaginação das 

pessoas, principalmente dos moradores das regiões do interior do Brasil. Muitas destas 

histórias foram criadas para passar mensagens importantes ou apenas para assustar as 

pessoas. 

Vamos iniciar a semana apresentando para vocês a Lenda do "Saci" que é um dos 

personagens mais famosos do nosso Folclore Brasileiro. Em um lugar aconchegante conte 

a história para a criança e após lembre-se de momentos importantes da lenda e faça 

perguntas relacionadas à mesma. De qual personagem é essa lenda? O que ele usava na 

cabeça? Que cor era o gorro dele? Como ele andava? Entre outras.  

Agora vocês podem criar um Saci Pererê com o carimbo das mãos, usem a imaginação e 

façam esse personagem que é tão travesso. 

OBSERVAÇÃO: Enviaremos o livro em PDF para as famílias realizarem a leitura, ou caso 

tenham o livro físico em casa, podem utilizá-lo. 
 

 
 

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

relatando como foi o momento da atividade. 
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Professoras: ANA CAETANO, ANA PAULA, 
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Data: 16/08/2021 

Turma: 

Berçário IIC e 

Berçário IID 

Campos de Experiência: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 

                               

TEMÁTICA: O FOLCLORE BRASILEIRO 

             

Estratégia de Aprendizagem:  

  Essa semana desenvolveremos atividades voltadas para o folclore Brasileiro que é um 

conjunto de mitos e lendas que as pessoas passam de geração para geração.  

"Conhecer e reconhecer culturas que não fazem parte do cotidiano de nossas 

crianças é uma forma de evitar preconceitos e a xenofobia, promovendo o pleno 

entendimento da miscigenação". 

 

Iniciaremos conhecendo a Parlenda “Um, dois”. O adulto falará em voz alta os versos da 

parlenda (descrita na imagem abaixo), utilizando gestos, palmas ou os pés, e pedirá para 

que a criança repita. À medida que a criança for decorando e acompanhando o ritmo 

também com gestos, palmas e batendo os pés, o adulto poderá acrescentar outras 

parlendas já conhecidas ou ainda poderá pesquisar novas. 

Compartilhe conosco uma parlenda que conhecem. 

 

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

relatando como foi o momento da atividade. 


