
 

 

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: 17/08/2021 

Turma: 

Maternal A e 

Maternal B 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: FOLCLORE 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

Para iniciar a atividade de hoje relembre com a criança a história de ontem do Saci, 
perguntando para ela sobre o personagem do Saci, relembre ainda que ele é um 
personagem folclórico. Após ofereça para a criança uma folha de papel sulfite ou outro 
papel maleável que tiver em casa, peça para que ela pinte um dos lados da folha na cor 
vermelha com giz de cera, tinta ou o material que tiver em casa e diga que vocês farão a 
dobradura do Saci, que é fácil e divertida. Para finalizar a dobradura peça à criança que 
desenhe o rosto do Saci. Ao término poderá colar a dobradura realizada em um palito de 
sorvete ou churrasco transformando em um fantoche.  

Para confeccionar a dobradura siga os passos da imagem abaixo: 

 

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 

Professores: Carolina Q., Reinaldo, Silvia, Gilmar,  

Caroline F., Eliana e Ilma. 

 

Data: 17/08/2021 

Turma:  

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas 

 

TEMÁTICA: FOLCLORE 

 

Estratégia de Aprendizagem:   

Hoje iremos conhecer outro personagem muito especial do nosso folclore brasileiro o 

CURUPIRA um pequeno índio, tem os pés virados para trás que aparece e desaparece de 

repente. Ele é um defensor da mata, fazendo ruídos misteriosos confundindo as pessoas 

que maltratam a natureza.  

Após conversar e explicar para a criança quem é o Curupira, vamos confeccionar utilizando 

alguns materiais recicláveis e outros disponíveis em casa. 

Abaixo, seguem algumas dicas: 

 

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

foi o momento da atividade. 


