
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 22 

Professores: Cristiana, Eliane, Sarah, Claudia, 

Milene, Alexandre, Maria do Carmo, Fabiana e 

Maria de Lourdes 

 

Data: 16/08/2021 

Turma: 

Maternal A e 

Maternal B 

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

 

TEMÁTICA: FOLCLORE 

O folclore constitui-se dos elementos que fazem parte da cultura popular e tem como 

símbolos as festas, danças, ritmos, jogos, lendas e crendices tradicionais. 

Estratégia de Aprendizagem:  

O folclore constitui-se dos elementos que fazem parte da cultura popular e tem como 

símbolos as festas, danças, ritmos, jogos, lendas e crendices tradicionais. Durante essa 

semana faremos atividades sobre o folclore. Converse com a criança sobre o folclore, conte 

para ela suas histórias folclóricas preferidas, brincadeiras, jogos e convide todos os 

membros da família para participarem da conversa. Iniciaremos nossas atividades com um 

personagem muito conhecido no Brasil o Saci.  

Após a conversa realize a leitura da história do Saci, enfatizando para a criança que o Saci 
é um personagem folclórico. Poderá realizar a leitura da história ou caso possua livro com 
a história em casa utilize-o, deixando que a criança observe as imagens e o manuseie.  
Boa leitura e não esqueçam de compartilhar esse momento em família conosco! 
 

 

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: Carolina Q, Reinaldo, Silvia, Gilmar,  

Caroline F, Eliana e Ilma. 

 

Data: 16/08/2021 

Turma:  

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: FOLCLORE 

“Na cultura brasileira, existem crendices, saberes, mitos, lendas, festas, danças etc., que 
fazem parte do que é definido como folclore brasileiro.” (mundoeducação) 

 

Estratégia de Aprendizagem:   
O Dia do Folclore Brasileiro é celebrado anualmente no dia 22 de agosto. (Decreto no. 

56747 de 17/08/1965). Mas o que é o Folclore? Folclore é um gênero de cultura de origem 

popular, constituído pelos costumes e tradições populares transmitidos de geração em 

geração.  

Um dos personagens do folclore e o saci Pererê, segundo a lenda do Saci, ele é um ser 
baixinho, negro e possui apenas uma perna – por isso se locomove pulando rapidamente 
pela floresta. Outra característica marcante é o seu capuz vermelho. O Saci é muito 
brincalhão, agitado e travesso. Por isso ele está sempre realizando travessuras por onde 
passa. A proposta da atividade é ouvir a música do saci e imitá-lo pulando com uma perna 
só. Vamos ver quem consegue? Não esqueçam de compartilhar conosco um vídeo desse 
momento. 
Segue o link para acessar ao vídeo: 

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

 

 

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

relatando como foi o momento da atividade. 

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

