
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 23 

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria do 

Carmo, Maria de Lourdes, Claudia, Cristiana, 

Eliane, Sarah e Milene. 

 

Data: 27/08/2021 

Turma: 

Maternal A e 

Maternal B. 

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

 

TEMÁTICA: FOLCLORE  
  

Estratégia de Aprendizagem:  
Finalizaremos a semana conhecendo algumas parlendas. Escolha um local de casa e 

sente com a criança em um canto da casa e explique o que é parlenda (que são formas 

literárias tradicionais de origem oral que são recitadas e brincadeiras de criança que faz 

parte do folclore Brasileiro) que propicia aprendizagem e divertimento.  

Em seguida, leia cada parlenda abaixo para a criança ouvir, depois leia juntamente com a 

criança, logo após realize a leitura novamente e peça à criança para completar a última 

palavra de cada parlenda. 

 

 
 

 

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

como foi o momento da atividade. 

 

 



 

 

ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 23 

Professores: Reinaldo, Gilmar, Silvia, Carolina 

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

 

Data: 27/08/2021 

Turma: 

Maternal C e 

Maternal D 

Campo de experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

TEMÁTICA: FOLCLORE  

 
Estratégia de aprendizagem: 

Finalizaremos nossa semana com a lenda do personagem de hoje “O Saci-Pererê”, e em 

seguida passar por um circuito animado, vamos lá? 

Organize um circuito utilizando cadeiras, formando um túnel e explique para a criança que 

um caçador tirou o gorro do saci e planeja pegar os animais da floresta. Sem o gorro, o 

saci está fraco e nada pode fazer, vamos passar pelo túnel de cadeiras, onde possamos 

nos esconder do caçador e recuperar o gorro do saci, para ele recuperar seus poderes e 

defender seus amigos na floresta. 

Obs.: O gorro poderá ser representado por uma touca qualquer e ficará no final do 

circuito, para os alunos pegarem. 

 

Segue o link para acessar ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=VJOQtOuYtsE 

 

 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=VJOQtOuYtsE

