
 

 

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: 19/08/2021 

Turma: 

Maternal A e 

Maternal B 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: FOLCLORE 

 

Estratégia de aprendizagem:  

Hoje vamos nos divertir com uma brincadeira folclórica, PULAR CORDA.  
Em um lugar espaçoso da casa pegue uma corda e convide outros integrantes da família 
para participarem, se não houver amarre a corda e brinque com a criança de pula Saci, 
cobrinha, passar por cima/passar por baixo ou outras brincadeiras com corda que vocês 
pais/familiares conheçam e brincavam quando eram crianças. Enfatize a criança que a 
brincadeira de pular corda é uma brincadeira folclórica. Divirtam-se não se esqueça de 
registrar conosco este momento alegre. 
 

 

 

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: 19/08/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: FOLCLORE 

 

Estratégia de Aprendizagem:   
Vamos criar um brinquedo que seus avós, bisavós e quem sabe seus pais brincaram? Esse 

é o Barangandã, um brinquedo ligado ao folclore e à história brasileira, feito com jornal, 

barbante e várias tiras de papel ou pano, longas e coloridas, que flutuam no ar de acordo 

com o movimento. A brincadeira com barangandã, além de estimular a criatividade e a 

coordenação motora, trabalha a percepção visual, movimento e dança. O material usado é 

todo reciclável e para confeccionar o brinquedo será utilizado jornal, barbante, tesoura sem 

ponta e papel crepom de diversas cores.  

Solicite que ao confeccionar o brinquedo a criança te auxilie e participe desse momento, 

depois de pronto vamos brincar?! 

Segue um vídeo para auxiliar na confecção do brinquedo caso seja necessário: 

https://www.youtube.com/watch?v=H-vYPS9d_yk 

 

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

foi o momento da atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=H-vYPS9d_yk

