
 

 

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: 20/08/2021 

Turma: 

Berçário IIA / 

Berçário IIB 

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

 

 TEMÁTICA: FOLCLORE 

 

Estratégia de aprendizagem: 

O folclore é um acervo cultural, conjunto de costumes, artes, lendas, mitos, provérbios, 

ensinamentos e sensações. Cantigas de Roda é um tipo de canção popular, que está 

diretamente relacionada com a brincadeira de roda. A prática é comum em todo o Brasil e 

faz parte do folclore brasileiro. Como melodia e ritmo equivalentes à cultura local, letras de 

fácil compreensão. Elas também podem ser chamadas de cirandas e têm caráter folclórico. 

Esta prática, hoje em dia não tão presente na realidade infantil como antigamente devido 

às tecnologias existentes, é geralmente usada para entretenimento de crianças de todas 

as idades em locais como colégios, creches, parques, etc. 

Então, finalizaremos nossa semana com muita animação, vamos cantar, dançar e fazer a 

coreografia. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo musical: 

https://www.youtube.com/watch?v=e71_2mt-NIA&list=RDe71_2mt-NIA&index=2 

 

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

relatando como foi o momento da atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=e71_2mt-NIA&list=RDe71_2mt-NIA&index=2


 

 

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: 20/08/2021 

Turma: 

Berçário IIC e 

Berçário IID 

Campo de Experiência: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 

 

TEMÁTICA: O FOLCLORE BRASILEIRO 

 

Estratégia de aprendizagem: 

"As histórias são um abra-te sésamo para o imaginário, em que realidade e fantasia 

se sobrepõem".  (Vânia Dohme- Educadora). 

Vamos finalizar a semana conhecendo a lenda do Saci Pererê', que disponibilizaremos em 

PDF ou ainda contar com as próprias palavras a história.  

Em seguida chame a criança para juntos brincarem de imitar o Saci Pererê. Escolha um 

canto da casa ou mesmo do quintal ao ar livre e, para evitar acidentes, longe de obstáculos 

como mobília, vasos, árvores, etc. Vocês podem iniciar a brincadeira com uma corrida de 

perna só para ver quem chega primeiro e em seguida, o adulto pode dizer alguns 

comandos, pular de uma perna só para frente, para trás, abaixado, no lugar etc.  

Bom divertimento! 

 

 

 

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

relatando como foi o momento da atividade. 

 


