
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 23 

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria do 

Carmo, Maria de Lourdes, Claudia, Cristiana, 

Eliane, Milene e Sarah. 

 

Data: 24/08/2021 

Turma: 

Maternal A e 

Maternal B 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos 

 

TEMÁTICA: FOLCLORE 

 
Estratégia de Aprendizagem:  

Esta semana estamos conversando sobre o Folclore, e dentro deste tema temos muitas 

brincadeiras, entre elas a “A amarelinha” que é uma das atividades mais importantes 

dessa fase, pois desenvolve a consciência corporal, a capacidade de se equilibrar e saltar 

em um pé só dentre tantas outras contribuições para o desenvolvimento infantil. Além de 

ser uma excelente oportunidade para se trabalhar com regras, que deverão ser 

combinadas antes, com o grupo de participante.  

Risque uma “amarelinha” no piso ou no quintal e utilizando uma pecinha, pedrinha ou 

pregador e explique que cada jogador precisa de uma pedrinha. Quem começar joga a 

pedrinha na casa marcada com o número 1 e vai pulando de casa em casa, partindo da 

casa 2 até o céu. Só é permitido pôr um pé em cada casa. Quando há uma casa ao lado 

da outra, pode pôr os dois pés no chão. Quando chegar à casa do céu, o jogador vira e 

volta pulando da mesma maneira, pegando a pedrinha quando estiver na casa 2. A 

mesma pessoa começa de novo, jogando a pedrinha na casa 2. 

 

 
 

Observação: Não se 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 23 

Professores: Carolina Q., Reinaldo, Silvia e 

Gilmar, Caroline F., Eliana, Ilma e Dinair. 

 

Data: 24/08/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de Experiência: Corpo, Gesto e Movimento. 

 

TEMÁTICA: FOLCLORE 

 
Estratégia de aprendizagem: 

A música Folclórica independe de meios escritos ou fonográficos (ato de registrar 

graficamente as vibrações dos corpos sonoros, fala, canto entre outros) para propagar-se, 

moverem-se, nos basta uma lembrança. É um conjunto de melodias, ritmos, cantigas, 

tradições, vestimentas, dança “Corre Cotia”. 

Vamos iniciar a brincadeira com os participantes sentados no chão em forma de roda, após, o 

responsável deverá explicar como será a brincadeira e orientar a criança e cantar a música ao 

mesmo tempo andando em volta da roda com um lenço na mão, utilizar os recursos 

disponíveis (exemplo: brinquedo de pelúcia, uma bolinha etc.). Neste momento, as crianças 

da roda abaixam a cabeça e tapam os olhos com as mãos. A criança que está fora da roda 

deixa cair o lencinho atrás de alguma outra que esteja sentada. Quando esta perceber, 

começa o pega-pega entre as duas. Quem está com o lenço é o pegador. 

 

 

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

como foi o momento da atividade. 

 


