
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 23  

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria do Carmo e 

Maria de Lourdes / Cristiana, Eliane, Cláudia, Sarah e 

Milene.  

 

Data: 25/08/2021 

Turma: 

Maternal A e 

Maternal B 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas 

 

TEMÁTICA: FOLCLORE 
 

Estratégia de aprendizagem:  

Material necessário: 01 rolinho de papel higiênico, 20 cm de papel ou tecido vermelho, 

tinta preta, pincel, olhinhos para manualidades (não essencial), cola e tesoura (sem 

ponta). 

Hoje faremos o Saci-Pererê usando um rolinho de papel higiênico, papel ou retalho de 

tecido vermelho, palito de sorvete, churrasco ou graveto, tinta guache, tesoura e cola. 

Primeiramente, para fazer um Saci-Pererê com tubo de papel higiênico, solicite que a 

criança realize a pintura do rolo com tinta preta, passe duas mãos para um melhor efeito. 

Depois, recorte o papel vermelho ou retalho de tecido vermelho e faça um cone, 

representando o gorro do saci. Solicite que a criança cole o gorro e os olhinhos no saci e 

pronto. Após o Saci pronto, sente com a criança e relembrem a lenda do Saci-Pererê. 

Observações:  Por usar uma tesoura (sem ponta), tenha atenção. 

 

 

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: 25/08/2021 

Turma:  

Maternal C e 

Maternal D 

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

 

TEMÁTICA: FOLCLORE 

Estratégia de aprendizagem: 

O folclore brasileiro é considerado um dos mais ricos do mundo, em toda a sua beleza e diversidade, 

com várias etnias, histórias criativas e culturas transmitidas de geração a geração. Ele é linguagem, 

maneira de agir e sentir das várias etapas e contextos do povo brasileiro e dos grupos que compõem 

nossa nação, com qualidades que lhe são inerentes. Folclore é tradição de um povo – cultura, fonte de 

conhecimento das nossas origens.  

Na atividade de hoje cante junto com as crianças a Paródia da música, que conta algumas 

curiosidades do folclore brasileiro com a melodia conhecida por todos, Asa Branca de Luiz Gonzaga. 

Traga os valores da cultura popular, reinvente, brinque e deixe brincar e compartilhe conosco um 

vídeo desse momento musical em família. 

DICA: Vocês podem separar alguns objetos ou brinquedos sonoros para acompanhar o ritmo da 

canção e enriquecer esse momento. 

Segue o link para acompanhar cantando a música: 

https://www.youtube.com/watch?v=nQ4OJ-T9pQw 

 

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

como foi o momento da atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=nQ4OJ-T9pQw

