
 

 

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: 17/08/2021 

Turma: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

Campo de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

TEMÁTICA: FOLCLORE 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Hoje vamos brincar de “Dança das cadeiras”. Essa brincadeira folclórica continua a fazer 

sucesso com as crianças e com os adultos. Como brincar de a dança da cadeira? Conte o 

número de pessoas que irão participar e coloque o número de cadeiras, menos uma, de 

acordo com essa quantidade, ou seja, se há 5 pessoas, terão que ser 4 cadeiras. Alguém 

terá que ser o DJ que irá colocar e interromper a música, de maneira aleatória. Sempre que 

a música parar, todos precisam tentar sentar nas cadeiras. Aquele que não conseguir, está 

fora! Sempre que assim fizer, retira-se mais uma cadeira! 

Vocês poderão substituir a cadeira por marcas no chão, quando a música parar cada um 

corre em cima de uma marcação! 

 

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: ANA CAETANO, ANA PAULA, 

ELISABETE, KELLY, ROSELY, VANESSA ALINE, ANA 

CLAYDE, CASSIA, NOELI, ROSANGELA MOREIRA, 

KENIA e LUANE.  

 

Data: 17/08/2021 

Turma: 

Berçário IIC e 

Berçário IID 

Campo de Experiência: O EU, O OUTRO E O NÓS. 

 

TEMÁTICA: O FOLCLORE BRASILEIRO 

            "Fundamental para o desenvolvimento motor, físico, afetivo, intelectual e 

social da criança, as brincadeiras folclóricas são, na sua essência, uma ferramenta 

de socialização e ressignificação do mundo, com as quais a criança aprende 

valores e costumes por meio da realização de atividades lúdicas". 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

Algumas brincadeiras são reflexo de várias gerações, e se inserem na definição de Folclore, 

por sobreviver ao tempo e a uma cultura mantida de várias regiões do país. Por exemplo: 

Amarelinha, Esconde-esconde, Passa anel, Cabra cega, Cabo de guerra. Que tal resgatar 

essas lembranças de infância junto com o seu filho? Tenha uma conversa prévia com ele 

a respeito das brincadeiras bem como as suas regras e depois escolha uma ou mais 

brincadeiras e o ensine a brincar respeitando e cumprindo essas regras. Divirtam-se e não 

esqueçam de compartilhar conosco a (s) brincadeira (s) escolhida (s). 

 

 

 

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

relatando como foi o momento da atividade. 

 


