
 

 

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: 18/08/2021 

Turma: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos 

 

TEMÁTICA: FOLCLORE 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Hoje iremos conhecer mais uma lenda do nosso folclore brasileiro o Curupira.  

O responsável deverá escolher um local agradável da casa ou do quintal, colocar almofadas, 

ursinhos, vasos de plantas. Em seguida faça uma roda de conversa, inicie dizendo que irá falar 

sobre a lenda do Curupira, mostre a imagem, explique que o Curupira é uma figura do folclore 

brasileiro que surgiu entre os povos indígenas. E que segundo a lenda, ele fica muito bravo quando 

os caçadores aparecem na floresta para ir atrás dos animais, derrubar árvores, provocar queimadas 

e acabar com a natureza. Por esse motivo, ele costuma assustar os caçadores. Ele tem cabelos 

vermelhos e os pés virados para trás deixando as marcas de suas pegadas para despistar os 

caçadores. Por isso, o curupira é conhecido como o protetor da floresta. Mostre a imagem do 

curupira novamente e peça para a criança recontar a lenda.  

Para finalizar, desenhe o curupira no rolinho de papel higiênico e peça para a criança pintar com 

pincel ou caso não tenham pincel, usando os dedinhos e tinta guache ou com o material que tiver 

em casa.  

Não deixe de compartilhar conosco como ficou o Curupira. 

 

 



 

 

 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: 18/08/2021 

Turma: 

Berçário IIC e 

Berçário IID 

Campo de Experiência: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS. 

                                 

TEMÁTICA: O FOLCLORE BRASILEIRO 

 
Estratégia de Aprendizagem:   

"A comunicação das histórias e dos costumes tradicionais é imprescindível para a 

formação de crianças com senso crítico e compreensão dos Valores que regem o 

mundo". 

Utilizando massinha de modelar ou argila, ajude a criança a criar alguns personagens do 

folclore (Saci Pererê, Boto Cor de Rosa, Mula Sem Cabeça, etc.). Caso não tenha esse 

material em casa permita que a criança os desenhe utilizando sulfite ou caderno de 

desenho, giz de cera, lápis de cor ou qualquer material equivalente. Se a criança utilizar 

massinha de modelar ou argila, permita que também utilize alguns materiais para auxiliar 

na brincadeira como: palitos de sorvete com pontas arredondadas, forminhas de papel para 

doces, tampas plásticas, folhas, gravetos, sementes ou outros elementos da natureza, 

espremedor de alho que não utilizam mais, etc. 

DICA: Vocês podem confeccionar a massinha caseira e deixar esse momento mais 

divertido. 

 

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

relatando como foi o momento da atividade. 


