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MATERNAL I 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Esta semana teremos um encontro especial: AMANHÃ, quinta-feira, dia 

20/08, às 17h assistiremos juntos a uma linda e mágica apresentação virtual 

sobre o Folclore. Não esqueçam, vocês não pode perder! 

Informações específicas sobre nosso encontro disponíveis em nosso site 

(ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES GERAIS). 

 

Por favor, permaneçam atentos às orientações abaixo:   

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  

➢ Assistam, todos os dias, aos vídeos explicativos da professora regente.  

➢ Além disso, alguns dias da semana, teremos duas atividades propostas 

para serem realizadas: 1 (uma) referente a uma disciplina especializada e 1 

(uma) referente a conteúdos passados pela professora regente. 

➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas deverão 

ser entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ As atividades disponibilizadas no site não necessitam de impressão, devendo 

ser feitas em uma folha branca, formato A4.  

➢ Escreva o nome da criança, em letra PALITO, no canto superior esquerdo da 

folha, para identificação da professora.  

➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

FOLCLORE  
BRINCADEIRAS FOLCLÓRICAS 

Professora: Franciane 

   

Atividade: Pulando amarelinha  

 

Material necessário:    

✓ Fita adesiva OU giz branco  

✓ Objeto pequeno, tipo peças de encaixe, por exemplo  

 

Justificativa:  

As brincadeiras folclóricas são praticadas em grupos ou individualmente. 

Elas promovem a integração e o desenvolvimento social e das crianças. Por isso, 

além da importância para a manutenção da cultura folclórica, preservar essas 

brincadeiras é uma forma de resgatar os valores culturais a cada geração. 

Podemos aproveitar este momento que estamos vivendo para 

compartilharmos com nossa família nossas lembranças de brincadeiras e 

enriquecermos ainda mais nossa convivência. 

 

Objetivos:    

✓ Trabalhar a linguagem oral e corporal; 

✓ Desenvolver a coordenação motora; 

✓ Preservar a identidade nacional através da ludicidade. 

 

Desenvolvimento da atividade:  

Antes de iniciarmos a brincadeira, assista ao vídeo explicativo da tia Fran, 

disponível em: https://youtu.be/HkjiRXaBhSo 

 

Vocês estão preparados para a brincadeira? 

Escolham um espaço da casa para montarmos nossa amarelinha. Não 

precisa ser um espaço grande, até mesmo no corredor é possível brincar! 

A mamãe ou o papai, deverá utilizar a fita adesiva ou o giz para desenhar 

a amarelinha no chão. (Imagens sugestivas abaixo). 

Agora, siga os passos: 

 

1. Posicione – se diante do número 1 e se prepare. 

2. Pegue o pequeno objeto, jogue sobre a amarelinha e comece a pular. 

Obs.: Lembre- se de não pisar no número onde o objeto estiver! 

 

3. Chamem todas as pessoas da casa para se divertirem! 

https://youtu.be/HkjiRXaBhSo
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       Imagens para sugestão - AMARELINHA: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Complementação:  

Vocês conhecem todas as brincadeiras folclóricas? São muitas. Vamos 

conhecer algumas delas nos vídeos a seguir: 

1. Brincadeiras do Folclore brasileiro - https://youtu.be/Nv-ZXzaH6_k 

2. Brinquedos e brincadeiras folclóricas - https://youtu.be/e23Q6swCTGE 

 

Brincadeiras folclóricas: 

As brincadeiras folclóricas são aquelas que passam de geração para 

geração. Muitas delas existem há décadas ou até séculos. Costumam sofrer 

modificações de acordo com a região e a época, porém, a essência das 

brincadeiras continua a mesma da origem. 

Algumas brincadeiras folclóricas são: 

• Corre- cotia; 

• Pular corda; 

• Passar anel; 

• Bolinha de gude; 

• Soltar pipa; 

• Rodar peão; 

• Queimada; 

• Baliza; 

• Pé- de- lata; 

• Entre outras... 

https://youtu.be/Nv-ZXzaH6_k
https://youtu.be/e23Q6swCTGE
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Na imagem abaixo, há várias brincadeiras. Descubra as que vocês já 

conhecem e tente aprender as que vocês não conhecem! 

Aproveitem! 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 

22/08 – Dia do FOLCLORE  
   

Atividade: Você sabe o que é folclore? 

                   Imitando o SACI 
  

Justificativa:  

Folclore é uma junção de histórias, práticas cotidianas, tradições e 

costumes da cultura popular. A palavra “folclore” tem origem na língua inglesa, 

sendo a junção de “folk” (povo) e “lore” (saber); logo, significa literalmente “saber 

popular”. 

O folclore brasileiro é muito rico e oferece um universo amplo e lúdico para 

se trabalhar em sala de aula. Trabalhar o folclore é não deixar que uma cultura 

ancestral caia no esquecimento. 

Sendo o folclore uma das características fundamentais de nossa identidade 

nacional, através dele as crianças desenvolverão senso de origem e 

pertencimento a um grupo societário maior, construindo sua identidade ao passo 

que se tornam cidadãos cientes dos valores e princípios da cultura brasileira. 
 

Objetivos: 

✓ Conhecer ludicamente elementos característicos do folclore brasileiro; 

✓ Ter contato com manifestações folclóricas em diversas áreas da cultura: 

artesanato, literatura, música, dança, brinquedos etc.; 

✓ Instigar a curiosidade natural da criança e reconhecer as características 

de nosso rico folclore; 

✓ Desenvolver identificação com a identidade nacional brasileira; 

✓ Aumentar o vocabulário; 

✓ Ampliar as formas de se compreender a realidade (novas óticas); 

✓ Distinguir o folclore das diversas regiões do país. 
 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança, assista, junto com sua família, ao vídeo explicativo do tio 

Thales, disponível em: https://youtu.be/SD64xILthhg 
 

Em seguida, assista aos outros vídeos sugeridos abaixo: 

1. Coletânea Completa “Turma do Folclore”, com mitos, lendas e canções 

https://www.youtube.com/watch?v=O8H-YXuAG5s  

2. Sugestões de Cantigas de roda 

https://www.youtube.com/watch?v=jYufWk-PMLo  

  

https://youtu.be/SD64xILthhg
https://www.youtube.com/watch?v=O8H-YXuAG5s
https://www.youtube.com/watch?v=jYufWk-PMLo

