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2º PERÍODO 

                                

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
Professora: Aline 

 

Atividade 1:  Contação de história / Artes 
 

História: O curupira    

                                         
Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor 

✓ Folha colorida 
   
Justificativa:  

No mês de agosto comemoramos o Folclore. 
O folclore permite que as crianças resgatem a memória de um movimento 

sem idade declarada, com o objetivo de manter viva a história cultural do Brasil e 
de enfatizar a riqueza e a pluralidade de nossa cultura. 

O folclore é uma junção de mitos, contos, histórias, brincadeiras, músicas, 
práticas cotidianas, tradições e costumes da cultura popular e oferece um universo 
muito lúdico para ser trabalhado com as crianças. 

Através do folclore as crianças desenvolvem senso de origem e 
pertencimento a um grupo social, construindo sua identidade ao passo que se 
tornam cidadãos cientes dos valores e princípios positivos da cultura brasileira. 

 
Objetivos: 

✓ Trabalhar a linguagem oral e escrita; 
✓ Instigar a curiosidade natural da criança e reconhecer as características de 

nosso rico folclore; 
✓ Aumentar o vocabulário; 
✓ Conhecer e reconhecer o Curupira como um personagem que faz parte do 

folclore brasileiro. 
 

Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/telMsdCoz1w 
 
 

Desenvolvimento:  

Agora de olho na atividade! 
Observe as letras da palavra Curupira dentro do retângulo. Em seguida, 

procure na árvore letras que formam o nome Curupira e colora. Depois, ajude o 
Curupira a encontrar o caminho correto para chegar nos animais. 

 
Complementação: 

Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=gKpiIzfNQA8 

         https://www.youtube.com/watch?v=WTyd-MlCmcc 

https://youtu.be/telMsdCoz1w
https://www.youtube.com/watch?v=gKpiIzfNQA8
https://www.youtube.com/watch?v=WTyd-MlCmcc
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      Atividade 2:  Folclore / Artes 
 

CURUPIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

       Material necessário:  

✓ 1 rolinho de papel higiênico. 

✓ Canetinha. 

✓ Papel verde e vermelho. 

✓ Cola. 
 

Justificativa:  

A arte é todo trabalho criativo. Ela faz parte da vida da criança como leitura 
do mundo e expressão pessoal.  

Através da obra de arte podemos conhecer a leitura do mundo de outra 
pessoa, com outra história de vida, outra experiência, sentimentos, vivendo em 
outro lugar ou época.  

 
Objetivos: 

✓ Desenvolver a criatividade. 
✓ Desenvolver a habilidade artística; 
✓ Proporcionar momentos de descobertas; 
✓ Reconhecer o Curupira como um dos personagens que fazem parte do 

folclore brasileiro. 
 

Desenvolvimento:  

Com o auxílio de um adulto, recorte o papel vermelho para fazer o cabelo do 

Curupira. Em seguida, recorte o papel verde para fazer a saia. Depois é só colar ou 

grampear (somente um adulto pode fazer isso) tudo no rolinho de papel higiênico. 

Faça o rostinho de canetinha. 

Para ajudar assista o vídeo disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=L-LjS6U85MY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L-LjS6U85MY
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Complementação: Vamos cantar? 

As músicas folclóricas são canções populares e tradicionais que fazem parte 
da sabedoria de um povo. 

Esse tipo de manifestação musical é transmitido pela tradição oral e, muitas 
vezes, o autor da mesma já foi esquecido ou nem mesmo chegou a ser conhecido. 

De qualquer modo, estes músicos anônimos dificilmente são profissionais, 
independentemente do talento. 

Confira abaixo as principais músicas folclóricas que fazem parte da cultura 
brasileira: 

 
Pombinha Branca 

Pombinha branca, que está fazendo? 
Lavando roupa pro casamento 

Vou me lavar, vou me trocar 
Vou na janela pra namorar 

Passou um moço, de terno branco 
Chapéu de lado, meu namorado 

Mandei entrar 
Mandei sentar 

Cuspiu no chão 
Limpa aí seu porcalhão! 

 
Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=wNi8SZpfmMQ 
 
 
O Cravo e a Rosa 

O cravo brigou com a rosa, 
Debaixo de uma sacada, 
O cravo saiu ferido, 
E a rosa despedaçada. 
O cravo ficou doente, 
A rosa foi visitar, 
O cravo teve um desmaio, 
E a rosa pôs-se a chorar. 
 
Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=MHeVf0B7k28 
 

 
 

Marcha Soldado 
Marcha soldado 

Cabeça de papel 
Quem não marchar direito 

Vai preso pro quartel 
O quartel pegou fogo 

A polícia deu sinal 
Acode, acode, acode a bandeira nacional. 

 
Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=8Dwr0wgrt0E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wNi8SZpfmMQ
https://www.youtube.com/watch?v=MHeVf0B7k28
https://www.youtube.com/watch?v=8Dwr0wgrt0E
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Alecrim 
Alecrim, alecrim dourado 
Que nasceu no campo 
Sem ser semeado 
Oi, meu amor, 
Quem te disse assim, 
Que a flor do campo 
É o alecrim? 
 
Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=NAL4isDM4D0 
 
 
 
 

Se essa rua fosse minha 
Se essa rua 

Se essa rua fosse minha 
Eu mandava 

Eu mandava ladrilhar 
Com pedrinhas 

Com pedrinhas de brilhante 
Para o meu 

Para o meu amor passar. 
 
Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=IuZf_xTt_JU&t=9s 

https://www.youtube.com/watch?v=NAL4isDM4D0
https://www.youtube.com/watch?v=IuZf_xTt_JU&t=9s
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NOME: _______________________________________ 
 

               ______________________________________ 

 

 
 
 

 

➢ AGORA, AJUDE O CURUPIRA A ENCONTRAR NA ÁRVORE AS LETRAS 
QUE FORMAM SEU NOME E COLORA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ DESCUBRA QUAL É O CAMINHO CORRETO PARA O CURUPIRA 
ENCONTRAR OS ANIMAIS DA FLORESTA. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

  
 

 
 
 
 
 

➢ OBSERVE O NOME DO PERSONAGEM DA HISTÓRIA QUE VOCÊ 
ACABOU DE OUVIR. 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

     

Atividade: Troca de lado  

 

Material necessário:  

✓ Folhas de papel 

✓ Caneta  

✓ Fita adesiva 

 

Justificativa:  

A  Educação Física pode  ser considerada   um   dos   principais elementos   

da  Educação   Infantil, pois, por  intermédio de  conteúdos aplicados de forma 

lúdica e recreativa, possibilita a construção do conhecimento. Ela tem um papel 

fundamental nesse processo, pois possibilita diversidade de experiências e 

situações, por meio de vivências. 

Essas vivências e experiências com o corpo possibilitam que a criança 

descubra seu limite, valorize seu próprio corpo, compreenda suas possibilidades e 

perceba a origem de cada movimento. É a partir destas experiências que as 

crianças começam a usar mais facilmente a linguagem corporal, ajudando-a no seu 

desenvolvimento para a descoberta de capacidades intelectuais e afetivas. 

 

Objetivos: 

✓ Desenvolver as capacidades perceptivas da criança aperfeiçoando 

sua discriminação cinestésica; 

✓ Desenvolver o domínio psicomotor e estimular a atenção e a 

interação. 

 

Atenção ao vídeo do professor: https://www.youtube.com/watch?v=nN6wtwfc0zo 

 

Desenvolvimento:  

No primeiro momento a criança deverá numerar as folhas de 1 a 10. Após 

fixá-las no chão deve-se iniciar a brincadeira realizando uma disputa de (Pedra, 

papel ou tesoura).  

Seguem as orientações no vídeo.  

 

A cada vitória, o jogador deve avançar uma casa com objetivo de chegar ao 

final do caminho.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nN6wtwfc0zo

