
 

 

 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: 19/08/2021 

Turma: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

Campo de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos. 

 

TEMÁTICA: FOLCLORE 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Hoje vamos conhecer mais uma brincadeira folclórica, a Batata quente que além de divertida, 

estimula a agilidade, atenção, coordenação motora e promove a socialização. Para realizar a 

brincadeira será necessário, uma bola (pode confeccionar uma bola com meia) e no mínimo 

três pessoas, é interessante que realize a brincadeira em um espaço sem obstáculos.  

Como brincar: sentados no chão ou de pé formando um círculo, um jogador adulto controla a 

música, parando de vez em quando, enquanto a música estiver tocando todos vão passando a 

batata (bola) de mão em mão, quando a música parar aquele que estiver com a bola na mão 

sairá da brincadeira. O jogo termina quando ficar apenas um jogador, que será o vencedor. 

 

 

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, LUANE. 

 

Data: 19/08/2021 

Turma: 

Berçário IIC e 

Berçário IID 

Campo de Experiência: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 

 

TEMÁTICA: O FOLCLORE BRASILEIRO 

                               

Estratégia de Aprendizagem: 

"Por meio da música e do ritmo, desenvolvem-se as capacidades de comunicação e 

expressão em público". 

Após a criança ouvir a música "Iara Sereia", o adulto a ajudará a confeccionar uma bonita 

sereia. Para isso será utilizado: prendedores para roupa de madeira, papel ou durex colorido, 

papelão, lã colorida, tinta, giz de cera ou outros materiais que tiver disponível em casa. Abusem 

da criatividade e não deixem de compartilhar conosco essa bela obra de arte. 

OBSERVAÇÃO: Caso não seja possível confeccionar a sereia com esses materiais, vocês 

podem utilizar outros que tenham disponíveis em casa ou até mesmo, fazer um desenho e 

pintar e enfeitar com a criança. O importante é não deixar de participar. 

Segue o link para acessar ao vídeo musical: 

https://www.youtube.com/watch?v=LQu5pUipxPY 

 

 

 

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

como foi o momento da atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=LQu5pUipxPY

