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NOME DO ALUNO:  

 

 
 

Dia 1 - Ciências da Sociedade – Praticas culturais 
 

  

CONTEÚDO: Manifestações culturais do nosso país; 

 
 OBJETIVOS: Conhecer a diversidade de modo de ser e viver dos brasileiros e suas manifestações 
culturais. 

O que é Cordel? 

 Vamos aprender com o Quintal da Cultura que explica muito bem o que é um cordel através de um 

repente!  

Mas, antes do vídeo, converse com a criança sobre o CORDEL.  

 

 

 

Você pode fazer perguntas como: De onde vem o Cordel? É uma cultura nordestina! 

https://www.youtube.com/watch?v=P3xqKjsemI4  

Depois de assistirem, conversem sobre o vídeo. Perguntinhas para ajudar no diálogo: O que você se lembra 

do vídeo? Ou, o que mais gostou do vídeo? O que quer dizer Cordel? 

 

 

Registro: Favor mandar foto ou vídeo no grupo do Whatsapp. 

https://www.youtube.com/watch?v=P3xqKjsemI4
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Dia 2 - Artes Visuais – Percepção e sentido e Fazer artístico  

CONTEÚDO: Fazer artístico; 
 

OBJETIVOS: Ter contato com manifestações diversas de Arte de forma contextualizada.  
Exercitar a gestualidade por meio do desenho e da pintura. 

 

Um desenho de um Cordel 

• Vamos declamar este CORDEL de forma que a criança perceba as rimas.  

• Depois da leitura, converse com a criança: 

1. Sobre o que fala o Cordel?  

2. Você percebeu que tem rimas neste texto?  

3. Se lembra de qual?  

4. Vamos repetir algumas?  

5. Quais brincadeiras ou brinquedos foram citados no cordel?  

 

Brincadeira de Criança (Tarcio Costa) 
 

Um barquinho de papel 
Gira gira meu peão 
Carrinho de rolimã 

Amarelinha no chão 
Quem chegar primeiro ao céu 

Vai ganhar meu coração 
A pipa no azul do céu 
Pular corda no quintal 

Bate e volta a bola queima 
Sempre venço no final 

Pois bom mesmo é ser criança 
Brincar até passar mal 

O mundo é bola de gude 

É ciranda cirandinha 

Pega pega é mais gostoso 

Quando a vez não é minha 

Se adulto tem inveja 

Que volte a ser criancinha 
 

Registro: A criança deverá representar através do desenho o que mais gostou do Cordel! Favor mandar uma 

foto no grupo do Whatsapp da turma. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEII “VALÉRIA DALVA DE AGOSTINHO 
 

   

INFANTIL IV 
TURMA PROFESSORA PERÍODO LETIVO 

B - TARDE LETICIA 23/8/2021 a 27/8/2021 
   

 

Dia 3 - CULTURA CORPORAL - Brincadeiras de destrezas e desafios corporais  

CONTEÚDO:  aceitação de desafiar-se corporalmente e buscar novas possibilidades de destrezas 
para si. Experimentação e ajuda na criação de desafios diferentes para um mesmo movimento. 
 

OBJETIVOS: buscar o domínio das próprias ações corporais aceitando desafiar-se corporalmente e 
buscando seus próprios níveis de destreza corporal. 

 

• Você já brincou de imitar os animais? Então vamos brincar?  

• Chame a família toda para fazer uma roda bem legal para brincar de ciranda dos bichos.  

• É só seguir a música do grupo Palavra cantada! Ouça a música e brinque quantas vezes quiser! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=slShEL-N1mA 

 

 

 

 

 

 

Registro: Favor mandar vídeo no grupo do Whatsapp. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=slShEL-N1mA
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Dia 4 - Arte Literária: Dimensão epistemológica e axiológica  

CONTEÚDO: gêneros literários:  contos de fadas, contos de assombração, poesias e poemas, fábulas e 
narrativas diversas, como um texto jornalístico por exemplo. Conhecimento da realidade (articular ao conteúdo 
de uma ou mais áreas da matriz curricular). Interpretação dos textos em rodas de conversa. 
 
 

OBJETIVOS: Explorar os elementos de magia da literatura infantil apresentando-os de forma que privilegie a 
vinculação ativa das crianças com a produção literária. Oferecer desafios compreensivos e interpretativos à 
criança pautados na lógica do movimento do real. Participação em rodas de conversa. 
 

 

A lenda da CAIPORA 

DESENVOLVIMENTO:  

• Essa semana iremos acompanhar essa linda História da nossa cultura popular (Folclore).  

• Para a realização desta atividade, prepare um ambiente calmo e tranquilo, para que possam 

usufruir desse momento; 

• Em seguida assista ao vídeo. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7UxylJ4XChI 

 

 

Registro: Peça para a criança recontar a história. Favor mandar foto no grupo do Whatsapp. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7UxylJ4XChI

