
Atividade 06.07 – Mini Maternal 

Eixo e Campo de Experiência: Movimento – Corpo, gestos e movimento. 
Objetivo: Conhecer alguns aspectos culturais da região Norte do nosso país, e desenvolver noções como 
em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de 
diferentes naturezas. 

 
Didática/Justificativa: Na vídeo aula de hoje conheceremos um pouco sobre a região Norte do nosso 
país, que é composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.  A 
cultura dessa região é vasta, rica e muito influenciada pelos indígenas, europeus, e africanos, bem como 
pelos migrantes. Escolhemos o Curupira para ser o personagem principal da nossa atividade de hoje, 
ensinar  o folclore é uma ferramenta poderosa de aproximação com a cultura do nosso país, muito 
importante para o reconhecimento do nosso passado e compreensão do mundo que vivemos hoje.  
 Assista ao vídeo , Lenda do Curupira da Turma do Folclore 
https://www.youtube.com/watch?v=gKpiIzfNQA8  e depois brinque de fazer pegadas ao contrário, como 
o Curupira. Para isso você vai precisar desenhar os pés em um pedaço de papelão, recortar e usando fita 
adesiva colar embaixo do pé virado ao contrário como um sandália, Brinque imaginando que você é o 
curupira, caso você tenha um lugar aberto para brincar onde possa fazer um pouco de bagunça, pise em 
uma poça com água e saia carimbando os pés no chão, também pinte o desenho do Curupira usando a 
sua criatividade.  
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ATIVIDADE – MINI MATERNAL 
Pinte o Curupira 



Atividade Bilíngue  
 
Eixo e tema: Movimento – Corpo, gestos e movimento. 
 
Especialistas educacionais defendem que é maior o desenvolvimento da criança quando ela 
estuda duas línguas ao mesmo tempo. Isso, porque a capacidade de assimilar um novo 
idioma é enorme quando iniciado nos primeiros anos de vida. 
Para essa aula precisaremos de um lugar onde a criança tenha acesso ao computador ou 
tablet para acessar ao vídeo da professora na plataforma, combinado? 
Na aula de hoje, vamos conhecer mais sobre a Região Norte do país e vamos conhecer quem 
é o Curupira e como é o cabelo dele. 
 
fire – fogo (pronúncia: faier) 
red – vermelho (pronúncia: réd) 
green – verde (pronúncia: grin) 
 
Objetivo: Quanto antes o estímulo colorido fizer parte da rotina das crianças, melhor será o 
desempenho tanto escolar quanto social. Por isso, é na educação infantil que esse estímulo 
com as cores precisa começar. Afinal, essa é a fase da vida em que a cognição se expande 
mais rapidamente e um universo novo e imenso se abre diante dos pequenos. 


