
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 23 

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria de 

Lourdes, Maria do Carmo, Claudia, Cristiana, 

Eliane, Milene e Sarah. 

 

Data: 26/08/2021 

Turma: 

Maternal A e 

Maternal B. 

Campo de experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: FOLCLORE 

 
Estratégia de Aprendizagem:  

As cantigas de roda são músicas folclóricas cantadas em roda, também conhecidas como 

cirandas, representam aspectos lúdicos das manifestações socioculturais populares.  

A nossa atividade de hoje será com a cantiga “Caranguejo não é peixe”, divirtam-se 

cantando, dançando em forma de roda e realizando os movimentos citados na cantiga. 

 

 

 

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, Gilmar,  

Caroline F., Eliana, Ilma e Dinair. 

 

Data: 26/08/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: FOLCLORE 

  
Estratégia de Aprendizagem: 

Desenvolver uma atividade dirigida, o responsável irá confeccionar um brinquedo (peteca) 

com a participação da criança. Para a confecção, será necessário: folhas de revistas, 

jornais ou o material que tiver disponível, em seguida, a criança deverá amassar a folha 

até formar uma bolinha e depois colocar a bolinha no meio da folha e feche com fita 

crepe, barbante etc. Após a peteca pronta é só brincarem juntos, as crianças formam um 

círculo com pelo menos dois ou três integrantes.  

Como jogar: Quem começa deve segurar a peteca com uma mão e golpeá-la debaixo 

para cima com a outra mão, lançando aos companheiros de jogo. O jogador seguinte 

golpeia a peteca passando para o outro, explicar para a criança que a regra é não deixar 

a peteca cair. 

 

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

como foi o momento da atividade. 

 


