
  
 
 
 
 

 

19/08/20 

MATERNAL III 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais.  

Esta semana nos encontraremos novamente, AMANHÃ, quinta-feira, às 

17h. E nosso encontro será especial por conta da Semana do Folclore. 

Preparem-se e não percam!! 

Informações específicas sobre nosso encontro no site da escola (ALUNO – 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ORIENTAÇÕES GERAIS). O link para acesso ao 

nosso encontro será disponibilizado no Planejamento Diário das Atividades de 

quinta-feira.  

 

Por favor, para a realização das atividades semanais, 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.  

➢ Façam o DEVER DE CASA com capricho. 

➢ Para a realização das atividades diárias e do Dever de Casa, utilizaremos 

matrizes. Elas precisam ser arquivadas para entrega à professora no retorno 

das aulas presenciais.  

➢ As matrizes estão sendo disponibilizadas no site (diariamente) e na escola 

(semanalmente). Se vocês não têm como imprimi-las em casa, por favor, fique 

à vontade para buscá-las (verifique horário junto à coordenação). 

➢ Sempre coloque o nome da criança na atividade, em letra PALITO, para 

identificação da professora.  

➢ As matrizes referentes às atividades de Inglês, também estarão disponíveis 

na escola. 

➢ 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 / LINGUAGEM 
Professoras: Letícia e Fernanda 

 

Atividade: Parlendas - trabalhando a vogal “E” 

                  Um Elefante incomoda muita gente 

 

Dever de Casa: Folclore  

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

 

Justificativa: 

As Parlendas são versinhos com temática infantil que são recitados em 

brincadeiras de crianças. Possuem uma rima fácil e, por isso, são populares entre 

as crianças. A Parlenda faz parte da linguagem folclórica presente na cultura 

popular e é transmitida oralmente através das gerações.  

Elas fazem parte do folclore brasileiro, pois representam uma importante 

tradição cultural do nosso povo. 

 

Objetivos:  

✓ Levar as crianças a compreenderem o que são rimas e parlendas; 

✓ Oferecer acesso a textos que fazem parte da tradição oral brasileira e da 

cultura da infância; 

✓ Observar as repetições das palavras e dos sons; 

✓ Fixar a vogal E através da parlenda. 

 

Desenvolvimento: 

Hoje, continuaremos aprendendo sobre o folclore. Conheceremos uma 

nova parlenda, para nos auxiliar nos estudos da letrinha “E”.  

Você já ouviu a parlenda “Um elefante incomoda muita gente”?  

Assista ao vídeo explicativo da professora, disponível em: 

https://youtu.be/ubrhVZ9UNos 

 

Agora, de olho na folha de atividade! 

Com bastante atenção, faça a atividade sugerida para hoje. 

 

 

 

 

https://youtu.be/ubrhVZ9UNos
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Complementação: 

Para fortalecer nosso aprendizado, vamos cantar juntos? 

1. https://www.youtube.com/watch?v=CtJBnNSreBs 

 

2. Se você quiser conhecer essa e outras parlendas, acesse, em nosso site, o 

livro “Alfabeto com parlendas”, disponível em:  

https://www.colegioequipejf.com.br/aluno/educacao-infantil ou ALUNO – 

EDUCAÇÃO INFANTIL – SUGESTÕES DE LEITURA (Parte 2). 

 

 

DEVER DE CASA 

Hoje é dia de Dever de Casa! Que legal! 

Na folha do Dever de Casa (PARA CASA), siga as orientações da 

sua professora e faça a atividade com muito carinho e capricho! 

https://www.youtube.com/watch?v=CtJBnNSreBs
https://www.colegioequipejf.com.br/aluno/educacao-infantil


             
 
 

 
 
 

TRABALHANDO PARLENDAS – UM ELEFANTE INCOMODA MUITA GENTE... 
 

VAMOS BRINCAR DE CAÇA-LETRAS? ENCONTRE AS VOGAIS “E” E COLORA-AS. 

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 

 

“Um elefante 
incomoda muita 
gente. 
Dois elefantes 
incomodam, 
incomodam muito 
mais...” 



             
 
 

 
 
 

PARA CASA 
 

ESTES SÃO ALGUNS DOS PERSONAGENS DO FOLCLORE.  
ENCONTRE E CIRCULE OS 7 ERROS ENTRE AS DUAS FIGURAS. 

 

 

Colégio Equipe  

Educação Infantil 

Maternal III 
 

 

 

NOME: ____________________________________________ 
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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

