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Período de Suspensão de Aulas – Endemia pelo COVID-19 
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Período:17a 21de Agosto 

 
 

 
 

Professor(as): Larissa Kroff e Rayssa Mariano 

Projeto:“Folclore – Festas do Povo” 

Objetivos: 

→ Desenvolver a linguagem oral. 

→ Estimular a memória e a percepção visual. 

→ Repassar valores culturais. 

→ Resgatar a importância do Folclore. 

→ Conhecer músicas e brincadeiras folclóricas. 

→ Desenvolver e estimular a coordenação viso-motora. 
→ Estimular o ritmo. 

 
 

Atividades para o dia 17/ 08 / 2020 
 

Videoaula Professora responsável: Larissa “Seu mindinho, seu vizinho” 

 1. Vamos começar a nossa semana com brincadeiras folclóricas para aquecer? 
 

 Gato mia  
Escolha um membro da família para ser o pegador. O mesmo deve sair do cômodo, 
para que os outros participantes da brincadeira possam se esconder.  
 
Depois que todos já estiverem escondidos, é hora de o pegador voltar. Com os olhos 
vendados, ele deve começar a procurar as outras pessoas da família. Para ajudar na 
busca, quem está escondido deve fazer gracinhas, imitando “miaus” de gatinhos. 
 
Quem for pego, mia mais uma vez, disfarçando a voz. O pegador, então, deve acertar 
quem é a pessoa que está miando. Assim, o “gato” se transforma em pegador e a 
brincadeira recomeça. 
 
Brinquem com cuidado e em um lugar seguro e familiar! 
 

 O mestre mandou 
Para começar esta brincadeira, reúna toda a família. 
Funciona assim: Udos participantes será o mestre e ficará na frente dos outros 
jogadores. Ele dará as ordens e todos os familiares deverão obedecê-las, desde que 
sejam precedidas das palavras de ordem: “O mestre mandou...”.  
A parte mais legal está na dificuldade das tarefas dadas pelo chefe, que pode pedir, 

por exemplo, que os demais tragam objetos de determinada cor ou façam uma 

sequência de atividades de uma vez só, como: “O mestre mandou... pular de um pé 

só mostrando a língua, girando e batendo palma”. 

Brinquem muito! 



 

Atividades para o dia 18/ 08/ 2020 
 

Web aula (Zoom) 
Aula do professor(a): Rogério  
Materiais:  

▪ Um instrumento ou objeto para tocar  
 

Vídeoaula Professora responsável: Alexandra “Vamos construir uma peteca?” 
  

 

1. Está na hora do trava línguas, vamos treinar?  
Leia para a criança o trava línguas e peça para que ela o repita junto com você: 
 

A aranha e a jarra 
Debaixo da cama tem uma jarra. 
Dentro da jarra tem uma aranha. 

Tanto a aranha arranha a jarra, como a jarra arranha a aranha. 
 
2. Agora é a hora de reproduzir o animalzinho que se destacou no trava línguas, a “aranha”. 
 
3. Vamos utilizar os seguintes materiais: Uma garrafa pet (de preferência, de 1 litro), um retalho de 

folha branca, cola, hidrocor preto e uma tesoura. (Faça com supervisão de um adulto) Sigam o 
passo a passo:  

 
 Faça um risco de 2 cm acima da marca do meio da garrafa e corte. Corte também nas marcas 

verticais, conforme a imagem abaixo. 

 
 Em seguida, conte 4 perninhas para cada lado e corte-as ao meio; veja a ilustração abaixo:  

 

 Dobre a ponta de 2 cm e, em seguida, dobre ao meio a maior. Faça isso com as 8 perninhas.  

 



 

 Com o retalho de folha branca, faça o olhinho da aranha, recorte e cole! 

 Veja como ficou linda, escolha um nome para o seu mais novo brinquedo! 

 

SUGUESTÕES: 
 

 
 

 

Atividades para o dia 19/ 08 / 2020 

Web aula (Zoom) 

Professoras: Larissa e Rayssa 
Materiais necessários:  
Folha de atividade vogal U  
Folha branca, giz, hidrocor, lápis e borracha, cola e retalhos de EVA picadinho. 

  

Vídeoaula Professora responsável: Rayssa “Trava- língua” 
 

Atividade(s) 

1.  Como diz o trava línguas:  
 
 O doce perguntou pro doce 

Qual é o doce mais doce 
Que o doce de batata-doce. 
O doce respondeu pro doce 
Que o doce mais doce que 
O doce de batata-doce 
É o doce de doce de batata-doce 
 

2. Que docinho maravilhoso será esse? Vamos reservar nossa tarde para preparar e 
experimentar o doce de batata doce! (Com a supervisão de um adulto.) 
 

3. Para essa receita culinária e folclórica utilizaremos os seguintes ingredientes: 
 
 



 1 kg de batata doce cozida 
 

 1 xícara (de chá) de coco fresco ralado  
 

 1 garrafinha de leite de coco (100 ml) 
 

 1 xícara (de chá) de açúcar 
 

 1 xícara (de chá) de água 
 

Modo de Preparo 
 

 Cozinhe a batata doce em água até que estejam macias. Amasse as batatas ainda 
mornas. 

 Coloque em uma panela a água e o açúcar e leve ao fogo. Deixe cozinhar até virar 
uma calda rala. Depois acrescente na panela o coco ralado, a batata doce amassada 
e o leite de coco. Cozinhe essa mistura até começar a soltar do fundo da panela 
(uns 5 a 10 minutos). Coloque em um recipiente e pronto. 

 EXPERIMENTE! Parabéns pelo trabalho! 
 
SUGESTÕES: 
 

 
 

   

Atividades para o dia 20/ 08/ 2020 
 

Vídeoaula Professora responsável: Alana e Isadora “Confecção de brinquedos folclóricos” 
 

Atividade(s) 

1. Vamos reproduzir no caderno de desenho a parlenda 
UNI, DUNI, TÊ 
SALAMÊ MINGUÊ 
UM SORVETE COLORÊ 
O ESCOLHIDO FOI VOCÊ! 
 

2. Podemos reproduzi-la de muitas maneiras. Você pode desenhar, pode fazer uma 
colagem em forma de sorvete... use a sua criatividade!  
(Utilize o caderno) 
 

3. Responsável, reescreva a parlenda em um cantinho da folha do caderno. 
 

4. Podemos utilizar: Folha, palito de picolé, palito de churrasco, retalho de EVA, 
jornal, revista cola colorida, cola branca, tesoura, giz de cera, hidrocor, lápis de 
cor ... Utilize os materiais que você tem ai na sua casa! 
 
 
 
 



SUGESTÕES: 
 

   

 
 

Atividades para o dia 21/ 08/ 2020 

Web aula (Zoom) 
Professoras: Larissa e Rayssa 
Materiais necessários: Um acessório ou fantasia de personagem folclórico  

 

Vídeoaula Professor responsável: Rogério  
 

Atividade(s) 

1. Está na hora de ouvir algumas cantigas de roda e  juntar a família para se divertir! 
 
Ciranda cirandinha | Músicas infantis | Cantigas de Roda 
 

https://youtu.be/V8JU4Q7hKe8 
 

 Em seu caderno de desenho, faça livremente uma arte sobre a parlenda de que você mais 
gostou! 

 Faça um desenho, uma pintura ou a sua família brincando...  
 Use a criatividade e os materiais que você tem em casa, divirta-se!  

 
 

Sugestões Bônus 

• Palavra Cantada | PotPourri Parlendas 
https://youtu.be/cqp4N_Hqxvs 
 

• Trava linguas - videoclip infantil animado 
               https://youtu.be/GsdcTW0CnSw 
 

• PARLENDA JANELA JANELINHA - RÚBIA MESQUITA 
https://youtu.be/xRV2MCeN_aQ 

 
OBS.: TODAS AS ATIVIDADES DEVEM SER GUARDADAS PARA SEREM ENTREGUES NO RETORNO DAS AULAS. 

https://youtu.be/V8JU4Q7hKe8
https://youtu.be/cqp4N_Hqxvs
https://youtu.be/GsdcTW0CnSw
https://youtu.be/xRV2MCeN_aQ

