
 

 

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: 18/08/2021 

Turma: 

Maternal A e 

Maternal B 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 

 

                                                   TEMÁTICA: FOLCLORE 

 

Estratégia de aprendizagem:   

Atividade:  Cantigas de Roda 

Hoje vamos aprender algumas cantigas de roda folclóricas com a Turma do folclore, tais 
como: Ciranda Cirandinha, Borboletinha, A canoa virou, dentre outras. Sente com a criança 
e participe desse momento cantando e dançando junto. Finalize perguntando para a criança 
qual a cantiga que ela mais gostou. Não esqueçam de compartilhar conosco qual foi a 
escolhida. 
DICA: Vocês também podem separar alguns objetos ou brinquedos sonoros para 

acompanhar algumas canções. 

 
Segue o link para acessar ao vídeo musical: 

https://www.youtube.com/watch?v=jYufWk-PMLo 

 

 

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

foi o momento da atividade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jYufWk-PMLo


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PPROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 22 

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

Caroline F., Eliana e Ilma. 

 

Data: 18/08/2021 

Turma:  

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimento 

 

TEMÁTICA: FOLCLORE 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

Dança do saci-pererê adaptação de dança das cadeiras.  

Esta semana o nosso destaque e para o nosso folclore Brasileiro. Brasil, O dia do Folclore 

é comemorado em 22 de agosto. Esse contato com a cultura popular pode ampliar as 

experiências das crianças, além de ajudá-las a conhecer mais sobre as histórias e lendas 

de sua região. As manifestações folclóricas envolvem, entre outras práticas, festas 

populares, canções, danças, artesanatos, lendas, brincadeiras, mitos. Danças como o 

baião ou a catira, ritmos como o coco ou maracatu, e os personagens mais famosos, como 

saci-pererê e curupira são lembrados nessa época do ano.  

Nesta a atividade iremos explorar o folclore da lenda do saci-pererê, agora que vocês 

conhecem a história do saci das outras aulas. Peça para a criança recontar o que já ouviu. 

Em seguida faremos uma brincadeira muito animada e quanto mais participantes melhor. 

Coloque uma cadeira a menos dependendo do número de participantes para que sobre 

alguém em pé, coloque uma música e proponha um desafio para todos andarem e em torno 

da cadeira pulando com um pé só, imitando o Saci Pererê. Em um momento aleatório a 

pessoa que está controlando a música deverá pausar e aquele que ficar em pé sai da 

brincadeira. 

 
 

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

foi o momento da atividade. 


