
  

 

 

 

 

 

23/08/21 

1º PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

EU, O OUTRO E O NÓS 
  

 

Obs.: O trabalho com a escrita do nome é extremamente importante. Pedimos 
que a criança seja incentivada a desenvolver a escrita do nome próprio no 
cabeçalho da atividade. 
 
Atividade: 22 de agosto – Dia do folclore 
 
Material necessário: 

✓ Folha de atividade 
✓ Lápis de escrever 
✓ Lápis de cor ou giz de cera 

 
Justificativa:  

Ao desenvolvermos o trabalho com as datas comemorativas, estamos 
oportunizando que a criança tenha acesso a sua cultura, a sua história, além de 
permitirmos o aprimoramento de seus conhecimentos acerca do mundo social e 
cultural. Além disso, podemos despertar a curiosidade, a imaginação e a 
criatividade através da apresentação destas datas. 
 
Objetivos: 
✓ Apresentar datas comemorativas: Folclore 
✓ Estimular a coordenação motora; 
✓ Desenvolver habilidade e destreza. 

 
      Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/pmYm1eKiOTQ 
 

Desenvolvimento: 
Agora que você já assistiu ao vídeo da professora, vamos para a nossa 

atividade do dia? 
 
➢ Dentro dos círculos, escreva os numerais de 1 a 5 e ajude o saci a 

chegar na sua garrafa. 
➢ Para completar, identifique as vogais presentes na palavra 

FOLCLORE e colora-as. 
 

Complemento: 
Para complementar o nosso aprendizado, vamos assistir ao vídeo disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=KWgCHEMg9uQ  
 

 

https://youtu.be/pmYm1eKiOTQ
about:blank
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ATIVIDADE EXTRA PARA SER FEITA FORA  DO ENCONTRO ON-LINE 

       CONHECENDO AS BRINCADEIRAS FOLCLORICAS  

 

Iniciamos hoje a Semana Nacional da Educação Infantil. Por isso, todos os 
dias dessa semana teremos uma atividade diferente.  

Hoje convidamos você para mergulhar nas descobertas acerca do Folclore 
Brasileiro. Como vimos no vídeo da professora, tal data comemorativa contempla as 
parlendas, as músicas, as lendas urbanas, os personagens que fazem parte das 
histórias, muita comida típica e brincadeira.  

A sua missão de hoje é, com a ajuda de um adulto, pesquisar na internet os 
diferentes tipos de brincadeiras pertencentes ao folclore brasileiro e, então, escolher 
uma para colocar em prática. Eu tenho uma sugestão para você... Que tal brincar de 
amarelinha? Se você mora em apartamento, pode improvisar escrevendo os 
números em folhas de papel e pregando com fita no chão. Se você tiver tatames de 
EVA com números, pode improvisar usando-os também. Quer saber como funciona 
a brincadeira? Vou te ajudar ! 

1. Cada jogador precisa de uma pedrinha. 
2. Quem começar, joga a pedrinha na casa marcada com o número 1 e vai 

pulando de casa em casa até o céu. 
3. Só é permitido pôr um pé em cada casa. Quando há uma casa ao lado da 

outra, pode pôr os dois pés no chão. 
4. Quando chegar no céu, o jogador vira e volta pulando da mesma maneira, 

pegando a pedrinha quando estiver na casa. 
5. A mesma pessoa começa de novo, jogando a pedrinha na casa 2. 
6. Perde a vez quem: 
· Pisar nas linhas do jogo 
· Pisar na casa onde está a pedrinha 
· Não acertar a pedrinha na casa onde ela deve cair 
· Não conseguir (ou esquecer) de pegar a pedrinha na volta 
7. Ganha quem terminar de pular todas as casas primeiro. 
 

Eu tenho certeza que você irá se divertir muito durante a brincadeira! 
Um beijinho. 

 



 

Colégio Equipe  
Educação Infantil 
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ATIVIDADE PARA SER REALIZADA DURANTE O ENCONTRO ON-LINE 

 
22 DE AGOSTO – DIA DO FOLCLORE 

 

ESCREVA OS NUMERAIS DE 1 A 5 E AJUDE O SACI A CHEGAR AO SEU 

DESTINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA PALAVRA ABAIXO, COLORA SOMENTE AS VOGAIS  
 

F O L C L O R E 
 

NOME: ________________________________________________________ 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Professor: Rafael Lima 

 
Atividade: Brincadeira  do canguru  
 
Material necessário:  

 Sacola 
 Bolas de plástico OU de meia 
 Balde  

 
Justificativa:  

A Educação Física auxilia no processo educativo, pois assim como a 
pedagogia, visa o desenvolvimento global do indivíduo. A variedade na atividade 
física infantil é muito importante para a formação neural da criança, pois ela 
aprende gestos motores diferentes e ganha habilidades motoras variadas.  

 
Objetivos: 
 Desenvolver a coordenação motora grossa, o equilíbrio e a agilidade  

 
Atenção ao vídeo explicativo do professor: 
https://www.youtube.com/watch?v=PB1P1uqPbAQ 
 
Desenvolvimento:  

Utilizando uma sacola grande, a criança deverá saltar e recolher as 
bolinhas espalhadas pelo espaço.  

Ao final, realizar a contagem da quantidade conseguida, reforçando a 
identificação dos conceitos matemáticos.     

https://www.youtube.com/watch?v=PB1P1uqPbAQ

