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Dia 1 - Língua Portuguesa – Leitura 
 

  

CONTEÚDO: Leitura como fruição e entretenimento, por meio da apreciação de histórias. 
 
OBJETIVOS: Garantir a aquisição do sistema de escrita como conhecimento historicamente 
acumulado, fruição e entretenimento. 

 

Desenvolvimento: Em agosto comemoramos o nosso folclore. 

Folclore é a cultura espontânea da sociedade, as histórias, tradições, mitos, superstições, 
fábulas, cantos, cores e materiais que são sentidos e feitos de forma voluntária e natural – 
uma ciência sociocultural. 

O folclore brasileiro é considerado um dos mais ricos do mundo, em toda a sua beleza e 
diversidade, com várias etnias, histórias criativas e culturas transmitidas de geração a geração. 
Ele é linguagem, maneira de agir e sentir das várias etapas e contextos do povo brasileiro e dos 
grupos que compõem nossa nação, com qualidades que lhe são inerentes. 

Folclore é tradição de um povo – cultura, fonte de conhecimento das nossas origens. 

Para esta atividade, vamos conhecer a lenda da MULA SEM CABEÇA. Assista ao vídeo para 

aprender sobre essa lenda, disponível no link: https://youtu.be/lDuTbuu5FPk 

 

Atividade: Desenhe um cavalo (sem a parte da cabeça) e depois faça a cabeça com guache 

laranja. 

https://youtu.be/lDuTbuu5FPk


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Caso necessitem do guache laranja, favor marcar um horário para retirada. 

 

Registro: Favor enviar a foto da atividade no grupo do WhatsApp 
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Dia 2 – Música – apreciação musical e contextualização  

CONTEÚDO: Músicas infantis folclóricas.  
 
OBJETIVOS: Conhecer, apreciar e contextualizar os diversos gêneros e contextos musicais, 
concebendo a música como produto histórico-cultural.  

 

Desenvolvimento: Fiz uma seleção com as lendas trabalhadas semana passada e nesta 

semana. 

Ouça as músicas dos personagens folclóricos. 

Saci-Pererê: https://youtu.be/ljTSqTkaseA 

Curupira: https://youtu.be/z8_OpYASpvo 

Lobisomem: https://youtu.be/FfOES_YfH_4 

Boitatá: https://youtu.be/wDTL0za3GQ4 

Mula sem cabeça: https://youtu.be/0G0sGVGHFLk 

Iara: https://youtu.be/LQu5pUipxPY 

Vitória-Régia: https://youtu.be/k4gaOIvw3iY 

 

 

 

Atividade: Escolha a música do seu personagem folclórico preferido para fazer um vídeo 

coreografando e cantando. 

 

 

Registro: Favor enviar o vídeo da criança no grupo do WhatsApp. 

 

 

https://youtu.be/ljTSqTkaseA
https://youtu.be/z8_OpYASpvo
https://youtu.be/FfOES_YfH_4
https://youtu.be/wDTL0za3GQ4
https://youtu.be/0G0sGVGHFLk
https://youtu.be/LQu5pUipxPY
https://youtu.be/k4gaOIvw3iY
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Dia 3 – Matemática – Números  

CONTEÚDO: Contagem oral em contextos diversos.  
 
OBJETIVO: Reconhecer o sistema de numeração e a importância cultural dos números, 
entendendo-os como uma conquista da humanidade.  

 

DESENVOLVIMENTO: O BOITATÁ também é um famoso personagem do nosso folclore. 

Ele é uma cobra que solta fogo toda vez que vê alguém tentando destruir A natureza. 

Vamos ouvir a lenda? Disponível no link: https://youtu.be/6gErX5pNLbU 

Aprendemos que o boitatá é um grande protetor da natureza. Felizmente ele ajuda a preservar 

nosso meio ambiente, pois temos muitos caçadores que querem fazer mal aos animais, 

derrubar árvores, provocar queimadas, destruindo assim a natureza.  

 

Atividade: Desenhe uma cobra no chão , utilizando giz, carvão, pedaço de tijolo, etc., e 

coloque os numerais de 1 a 10. 

Depois brinque como se fosse uma amarelinha. Veja o exemplo abaixo. 

https://youtu.be/6gErX5pNLbU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro: Favor enviar a foto ou vídeo da atividade no grupo do WhatsApp 
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Dia 4 – Ciências da Natureza – Seres vivos  

CONTEÚDO: Plantas 
 
OBJETIVO: Reconhecer-se como um ser vivo a partir da compreensão da existência de outros seres 
vivos e matéria não viva , por meio da identificação de suas características e de suas relações no 
processo evolutivo. 

 

Desenvolvimento: Você conhece a lenda da Vitória Régia? 

Vamos conhecê-la? Disponível no link: https://youtu.be/w56Z6FG8fp8 

Você já viu a planta Vitória Régia?  

Vamos aprender um pouco sobre esta planta? Disponível no link: 

https://youtu.be/dMK5taNIyz8 

https://youtu.be/w56Z6FG8fp8
https://youtu.be/dMK5taNIyz8


 

 

 

Você sabia que aqui na nossa cidade de Bauru, existe uma praça muito famosa com esse 

nome?  

Você já foi lá? Conte como foi sua experiência. 

Se ainda não, veja a foto da praça e entenda porque ela tem esse nome. 

 



 

 

 

O Parque Vitória Régia é um dos principais parques de Bauru, considerado cartão postal do 
município. O parque está localizado na Avenida Nações Unidas, na região central de Bauru. A 
água que circunda o parque é proveniente do Ribeirão das Flores, afluente do Rio Bauru, cujo 
leito percorre toda a Avenida Nações Unidas.   
Destaca-se no parque a inspiração circular de uma Vitória Régia com arquibancada, na qual 
ocorrem eventos públicos culturais variados. O parque também é utilizado para práticas 
esportivas e para lazer da população local. A prefeitura inaugurou no final de 2019 um espaço 
de recreação infantil inclusivo em uma das extremidades do parque.   
O parque foi projetado em 1976 pelo arquiteto Jurandyr Bueno Filho, que se inspirou 
na ágora grega e na planta para criar a estrutura do Vitória Régia.   
 

Atividade: Fazer uma Vitória Régia de origami. Acompanhe o passo a passo, no link: 

https://youtu.be/dzSRbqdSGNY 

 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Bauru
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Avenida_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Rio_Bauru
https://pt.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Jurandyr_Bueno_Filho&action=edit&redlink=1
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/%C3%81gora
https://youtu.be/dzSRbqdSGNY


 

 

Registro: Favor enviar a foto no grupo do WhatsApp 

Beijos da professora Dani 

 


