
 

 

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: 20/08/2021 

Turma:  

Maternal A e 

Maternal B 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 

TEMÁTICA: FOLCLORE 

 

Estratégia de aprendizagem:  
Vamos finalizar nossa semana primeiramente conhecendo alguns pratos típicos folclóricos 
são eles, curau, bolo de fubá, bolo de milho, mandioca, bolo de mandioca, cuscuz, dentre 
outros.  
Em seguida, vamos fazer uma receita de canjica simples que irá aquecer o seu coração e 
de toda a família. O prato típico brasileiro é feito com um milho que infla e uma textura 
cremosa que cria a combinação perfeita.  
No momento de fazer a receita, convide a criança para participar, frise com ela as 
quantidades, medidas, cores, texturas e cheiros dos alimentos.  
Vamos seguir o passo a passo da receita e depois saborear.  
DICA: Caso não seja possível fazer a canjica, escolham uma outra receita típica folclórica 
e compartilhem conosco. 

 

 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 

Nome do aluno:  Semana 22 

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

Caroline F., Eliana e Ilma. 

 

Data: 20/08/2021 

Turma:  

Maternal C e 

Maternal D 

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

 

TEMÁTICA: FOLCLORE 

 

Estratégia de Aprendizagem:  
As lendas e mitos brasileiros possuem origem na mitologia dos índios nativos, em conjunto 
com os mitos trazidos da Europa pelos portugueses e da África pelos negros. A mescla de 
diferentes culturas permitiram produzir mitos únicos, mas também é possível observar 
diversos elementos comuns com mitos de outros povos.  
Por isso vamos finalizar a semana lendo um resumo das principais lendas do nosso folclore, 
depois faça um desenho nos dizendo de qual/quais lendas mais gostou, use sua 
criatividade e não deixe de compartilhar conosco. 
 

 

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

foi o momento da atividade. 


