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Onde crianças brincam, 

toda utopia é possível. 

 

Fernando Brant 

JHGJHG 



INTRODUÇÃO 

 

Folclore é o conjunto de crenças, superstições, lendas, festas e 

costumes de um povo passado de geração em geração. É o conjunto das 

criações culturais de uma comunidade, baseado nas suas tradições expressas 

individual ou coletivamente, representativo de sua identidade social (CARTA 

DO FOLCLORE BRASILEIRO, 1995).  

A palavra Folclore vem do inglês pela junção das palavras folk (povo) e 

lore (sabedoria popular) significando sabedoria do povo. No Brasil, o Folclore 

só começou a receber atenção da elite na metade do século XIX, durante o 

Romantismo. 

Sendo parte integrante da cultura nacional, as manifestações do folclore 

são, segundo a Comissão Nacional de Folclore, equiparadas às demais formas 

de expressão cultural. Consequentemente, deve ter o mesmo acesso, de pleno 

direito, aos incentivos públicos e privados concedidos à cultura em geral e às 

atividades científicas. 

Sendo assim, esta coletânea de atividades foi elaborada com intuito de 

incentivar e promover ações e reflexões dentro da escola que valorizem a 

diversidade e o Folclore. A abordagem desse tema será de extrema relevância 

a partir do momento que a escola busque desenvolver um ensino que procure 

atender a diversidade cultural, sem exceção, que proponha uma discussão 

envolvente sobre identidade entre culturas diferentes construindo uma reflexão 

acerca do homem e suas culturas. 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Folclore
http://pt.wikipedia.org/wiki/Romantismo


 

 

Uma discussão com os alunos é sempre importante na introdução de qualquer 

tema que vamos abordar nas aulas. Por isso, segue um vídeo em desenho 

animado sobre definição do folclore bem como suas formas de manifestações! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CWHPvs7_MO8&feature=related 

 

 

BRINQUEDOS 

Os Brinquedos Folclóricos vêm apresentar para as crianças de hoje a 

brincadeira simples, original e criativa de todos os tempos. São peças 

cheias de movimento e som que a criança manipula e cria diversas 

brincadeiras. 

1. Barangandão: Para construí-lo você precisará de: 

 

- Papel crepom; 

- Jornal; 

- Barbante; 

 

- Dobre uma folha de jornal, 4 vezes, fazendo com que ela 

tome a forma de um retângulo.  

 

 

- Agora, corte algumas tiras do papel crepon (pode ser de 

cores variadas) e coloque no meio do jornal e o enrole 

sobre as tiras de papel crepom, formando um pequeno 

“canudo”. 

http://www.youtube.com/watch?v=CWHPvs7_MO8&feature=related


 

- Em seguida amarre o “canudo” utilizando um pedaço de 

barbante. 
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2. Pipa: Você precisará de: 

- 3 varinhas de bambu – 1 de 40 cm e 2 iguais de 30 cm cada. 

- Linha 10 – para amarrar as varinhas e para soltar a pipa.  

- Papel seda – 1 folha com a cor de seu gosto. 

- Cola branca  

 

Modo de fazer:  

1 – Amarre as varetas menores na vareta maior com várias voltas de 

linha. 

2 – Quando elas estiverem bem fixadas envolva a armação toda com 

linha, dando várias voltas nas pontas das varetas. Até que o conjunto 

fique rígido sem deformações. 

3 – Estenda a folha de papel e com um pequeno pingo de cola fixe 

nas 4 pontas das extremidades das varetas e na base da vareta 



maior. 

4 – Recorte a folha com 1cm de borda a toda a volta, para fora da pipa e cole 

nas linhas de volta, exceto as de cima e na vareta superior. 

5 – Cabresto – amarra-se 1 linha de fora para dentro da pipa na 1ª junção da 

vareta maior e leva ela até o final desta vareta deixando uma folga na linha. 

Amarra-se outra linha também de fora para dentro na junção do meio. E depois 

prende esta linha no meio da outra linha já afixada. Desta junção de linhas 

sairá a linha para soltar a pipa.  

 

Rabiola – Para a pipa voar, deve ter uma linha pendurada no final da vareta 

maior com 1,5 m para o equilíbrio da pipa. Esta linha deve ter: tiras de papel de 

seda cortados finos com 1,5cm de largura, variando seu cumprimento da 

seguinte forma: colocar em intervalos de 2 cm, 8 papéis de 30 cm de 

cumprimento. Depois aumentar para 4cm de 

espaçamento com 10 papéis de 25cm; depois 

em intervalos de 5cm colocar 8 papéis de 20cm; 

depois em intervalos de 8cm colocar 5 papéis de 

15 cm. Completar com papéis até o final da linha. 

No final amarra-se uma tira de 30cm de 

cumprimento. 

 

3. Peteca:  

Além da peteca de EVA (ensinada pela professora Adebil no nosso último 

encontro de formação) temos também a peteca de jornal e a de palha.  

Para a peteca de jornal você precisará de: 

- Folhas de jornal ou de papel crepom colorido 

- Barbante ou elástico. 

 

Comece amassando uma folha de jornal, formando uma bola achatada. 

Coloque-a no centro de outra folha, deixando as pontas soltas. Torça a folha na 

altura da bola e amarre com um barbante ou elástico. 



 

 

 

Como outra alternativa de peteca, você precisará de palha de milho, areia (ou 

algo que possa substituir) barbante, saco plástico e pena de galinha. 

Primeiramente pega-se um montinho de areia e coloca-se dentro de um saco 

plástico (A) para em seguida fechá-lo com barbante (B). Pega-se duas palhas 

de milho (C), coloca-se ambas perpendicularmente (D) e introduz-se o saco 

plástico com areia no meio delas (E). Na sequência fecha-se as palhas (F) e 

introduz-se as penas de galinhas em seu orifício superior (G). Ao final, faça-se 

um arremate com o barbante afixando as penas à base da peteca.  

 

 

 

 



4- Pé de lata: Você precisará de  

- 2 latas de achocolatado ou outra parecida. 

- 2 pedaços de corda  de náilon ou barbante com 

aproximadamente 1,20 m cada (tamanho varia de acordo 

com o tamanho da criança). 

Como fazer: 

1. Faça dois furos no fundo da lata (pode usar um prego para fazer o furo), 

sendo um em cada lado para deixar espaço suficiente para colocar os pés. 

2. Passe a corda ou barbante pelos furinhos e amarre as pontas na parte de 

dentro da lata. 

3. Coloque a tampa e decore com pedaços de plástico, adesivo ou tinta. 

4. Para brincar, suba com um pé em cada lata, segure o barbante e ande se 

equilibrando nas latas.   

 

4. Telefone: Você precisará de: 

 

- 2 copos de plástico; 

- um barbante;   

 

Faça um furo no meio da base dos dois copos. Passe a ponta do barbante no 

furo e faça dois nós, de modo que fique preso ao copo. 

 

5. Bola de sabão: Você precisará de: 

- Detergente  

- Canudo de refrigerante 

- Copo de plástico 

 



Como fazer: 

 

- Misture 2 partes de detergente para cada parte 

de água.  

- Além de canudo você pode usar hastes de arame 

para assoprar. Para fazer as hastes, faça círculos 

com a ponta de pedaços de arame.  

Se quiser melhorar a receita, use glicerina ou 

xarope de milho no lugar do açúcar (aproximadamente a sexta parte da 

mistura). 

 

6. Boomerangue: Você precisará de: 

 

- Papel cartão (02 folhas) ou papelão; 

- Tesoura ou estilete; 

- Lápis ou caneta; 

- Cola branca (caso use o papel cartão). 

 

Modo de fazer: 

1. Cole uma folha de papel cartão contra a outra folha. 

2. Desenhe conforme o modelo apresentado ao lado. 

3. Recorte o desenho.  

 

7. Cata-vento: Você precisará de 

- Régua 

- Papel 

- Tesoura 

- Percevejo 

- Palito de churrasco 

 

1- Com a régua, traçar duas linhas no papel (quadrado), em 

sentido diagonal, e, com a ajuda de uma moeda, traçar um 



círculo bem no centro. Em seguida, recorte as linhas 

traçadas até o limite do círculo.  

2- Depois dobrar cada uma das pontas, em direção ao centro 

do círculo.  

3- Colocar um percevejo no encontro das dobras, para prendê-

las, e fixar em um palito. 

 

8. Pião: Você precisará de 

 

- 01 tampa de garrafa PET; 

- 01 prego; 

- 01 palito de dente. 

 

Com um prego com ponta bem fina, fure a 

tampinha de PET bem no centro. (Fig. 1) 

Agora passe o palito, de dentro para fora, de 

maneira que ele fique bem apertado e com a 

parte menor para baixo. (Fig.2) 

Pronto! Agora é só segurar a parte de cima 

do palito com os dois dedos e girar! (Fig.3)  

 

9. Galinha choca de lata: Você precisará de 

 

- Copo de iogurte 

- Prego 

- Linha de papagaio 

- Palito de picolé  

               

Para iniciar é necessário fazer um 

pequeno furo com um prego no 

fundo do copinho de iogurte. Em 

seguida, passa-se um pedaço de 

linha de papagaio dentro do 



buraco e amarrando-a em um pedaço de palito de picolé. Por fim, molham-se 

as mãos para puxar a cordinha do instrumento e fazer o som de galinha choca. 

Esse brinquedo sonoro além possibilitar inúmeras brincadeiras com seu som 

de galinha, também lembra o timbre da cuíca, um instrumento bastante 

utilizado em rodas de samba.  

 

10. Caixotinho: Você precisará de 

 

- Papel A4 

- Linha de papagaio 

- Tesoura 

- Papel crepom  

 

Pegue a folha A4 posicionada de lado (a) e dobre-a ao meio (b). Desfaça a 

dobra para verificar a marca que ficou no meio do papel (c). Dobre um lado 

do papel até a marca no centro (d) e em seguida dobre o outro lado (e). 

Pegue as extremidades da folha e faça um dobra de aproximadamente 1 

cm para o lado de fora (f). Faça um furo utilizando um lápis em cada uma 

das dobras feitas anteriormente (g). Pegue um pedaço de linha e amarre-o 

nos dois furos (h) para fazer a barbela. Faça um terceiro furo na 

extremidade inferior do caixotinho para afixar a rabiola (i). Corte um rolinho 

de papel crepom (j) e amarre no terceiro furo (k). Amarre o carretel de linha 

no meio da barbela (l). 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_zALC0HLVn_Q/RgwfY4p10RI/AAAAAAAAAD4/Bd_FiGRAtKA/s200/cuica.jpg


 

BRINCADEIRAS 

Brincar é um momento sagrado. É através das brincadeiras que as crianças 

ampliam os conhecimentos sobre si, sobre o mundo e sobre tudo que está ao 

seu redor. Elas manipulam e exploram os objetos, comunicam-se com outras 

crianças e adultos, desenvolvem suas múltiplas linguagens, organizam seus 

pensamentos, descobrem regras, tomam decisões. 

 

1. Amarelinha 

Desenhe no chão um diagrama como este: 

 

 

Quem for jogar lança uma pedra, mirando no número 1. Se acertar, pula num 

pé só no número 2 e depois no 3. Em seguida, pula colocando um pé no 

número 4 e outro no 5 (as asas). Pula de novo com um pé só no número 6 (o 

pescoço) e pisa com os dois pés no céu (que também é chamada de lua). Para 

voltar, faz a mesma coisa, abaixando um pouco no número 2 para pegar a 

pedra que ficou no número 1, pulando depois para fora. Começa tudo de novo, 

só que dessa vez, tem de mirar a pedra no número 2 e pular num pé só direto 

no número 3. E assim vai a brincadeira, até que o jogador erre e passe a vez 

para o próximo companheiro. Quem sai do jogo, quando volta, começa de onde 

errou. Você pode variar essa brincadeira de acordo com as figuras abaixo: 

 

 

 

 

 



 

2. Barra-Manteiga  

Separe a turma em dois times, que devem ficar a 

uns 8 metros de distância. Os jogadores ficam um 

ao lado do outro, formando uma linha, com as 

palmas das mãos viradas para cima.  

Um jogador vai até o time adversário e bate com 

a palma da mão direita nas mãos dos jogadores 

do outro time. Ele vai batendo de leve nas mãos de todo mundo, mas, de 

repente, dá um tapão na mão de alguém e corre de volta para o seu lado do 

campo. Quem levar o tapa tem que correr atrás do adversário e tentar pegá-lo.  

Se conseguir, leva o jogador para a sua equipe e vai bater nas mãos do outro 

time. Ganha quem conseguir trazer mais adversários para a sua equipe.  

 

3. Cada macaco no seu galho 

Risque vários círculos no chão, sendo um para cada participante. Uma criança 

ficará no centro sem círculo. Quando o chefe disser "cada macaco no seu 

galho", todos devem trocar de lugar o mais rápido possível. O que está no 

centro vai tentar ocupar um círculo vazio. Se não conseguir, fica no centro 

novamente. Se conseguir, aquele que sobrou ocupa o seu lugar. Essa 

brincadeira se assemelha ao coelhinho-sai-da-toca. 

 

4. Esconde-esconde  

Escolha um lugar para ser o pique e quem vai 

ficar nele. O jogador escolhido fica de costas e de 

olhos fechados no pique, contando até o número 

combinado. Enquanto isso, o resto do grupo tem 

de se esconder. Quando termina de contar, o 

jogador vai procurar os companheiros. Quem está 

escondido tem de correr até o pique para se 

salvar. Quando encontrar alguém, o jogador que está procurando tem de voltar 

ao pique e dizer onde viu o companheiro. Se o jogador encontrado chegar ao 

pique antes do pegador, ele se salva. O primeiro que for pego é o pegador na 



próxima jogada. Se todo mundo for salvo, a brincadeira continua com o mesmo 

pegador. 

 

5. Gato-e-rato  

Os amigos fazem uma roda, dando as mãos. 

Alguém tem de ser o rato e ficar dentro da roda. 

Outra pessoa é o gato e fica do lado de fora. O 

gato pergunta e a roda responde:  

-O senhor rato está em casa? 

-Não! 

-A que horas chega? 

-Às oito horas!  

A roda, então, começa a girar, contando as horas combinadas. Quando 

terminar o gato tenta entrar na roda para pegar o rato. O gato e o rato podem 

entrar e sair da roda, correndo. O gato tenta agarrar o rato, que foge do gato o 

quanto pode. Quando o rato é preso, recomeça o jogo. Quem foi o rato é o gato 

na vez seguinte. Outra pessoa da roda é o rato.  

 

6. Mamãe posso ir?  

Primeiro trace duas linhas no chão, com uns 8m 

de distância entre elas. Alguém é escolhido para 

ser a mamãe e fica numa das linhas, de costas 

para os jogadores. Os outros ficam na outra linha, 

um do lado do outro.  

Um por um, os jogadores tentam chegar à 

mamãe, perguntando "mamãe posso ir?". A 

mamãe, que está de costas, responde dando 

ordens que o jogador tem que seguir. Alguém tem de ser o juiz, para ver se as 

ordens vão ser cumpridas direito.  

Se ela mandar dar passos de formiguinha, o jogador dá passos bem pequenos. 

Passos de canguru são pulinhos. Se ela disser dar passos de cachorro o 

jogador tem de andar de quatro. A mamãe pode mandar andar pra frente ou 

para trás, quantos passos ela quiser.  



Os jogadores também podem combinar outros tipos de passos. Ganha quem 

chegar primeiro até a mamãe. 

 

7. Cinco-marias  

Para jogar, é preciso ter cinco pedrinhas, 

saquinhos com areia dentro ou belisco. Depois de 

agitar as pedrinhas dentro de suas mãos fechadas, 

jogue-as para cima, com cuidado para elas não se 

espalharem muito quando caírem no chão. 

Pegue uma pedra e atire para cima. Você tem de 

apanhar outra pedra do chão antes de apanhar a 

que jogou para cima. E assim você vai fazendo, até 

que todas estejam em sua mão. Mas atenção: quando for apanhar uma pedra 

do chão, não pode tocar em nenhuma outra. Se isso acontecer, agite as 

pedrinhas e jogue-as para cima de novo.  

Faça um arco com a mão esquerda (ou com a direita, se você for canhoto), 

perto de onde estão as pedrinhas. Jogue uma pedra para cima. Agora você 

tem de passar uma pedra por baixo do arco antes de apanhar a pedra que 

jogou para cima e também não pode tocar em nenhuma outra pedra.  

Vá repetindo essa jogada, até conseguir ter todas as pedrinhas em sua mão.  

 

8. Chicotinho-queimado 

Alguém esconde alguma coisa e volta para o lugar. Os outros jogadores têm de 

procurar o que ele esconde. Ele vai orientando os companheiros, dizendo "frio" 

quando estiver longe, ou "quente" quando estiver perto. Quanto mais perto, 

mais quente e quem escondeu vai dizendo "está esquentando", "está pegando 

fogo", até alguém encontrar o objeto. Quem encontrar esconde o objeto da 

próxima vez.  

 

9. Pique-estátua 

O pegador tem que correr atrás dos outros até conseguir pegar alguém. Quem 

for pego tem que ficar parado, congelado, até ser salvo ou descongelado por 

um dos companheiros para voltar à brincadeira.  

 



10. Passa-Anel 

Antes de tudo, escolha quem vai ser o passador de anel. 

Ele põe o anel (ou outra coisa pequena) entre suas mãos, 

que estão encostadas uma na outra. Os outros jogadores 

ficam um ao lado do outro, com as palmas das mãos 

encostadas como as do passador de anel. O passador 

passa as suas mãos no meio das mãos de cada um dos 

jogadores, deixando cair o anel na mão de um deles sem que ninguém 

perceba. Quando tiver passado por todos os jogadores, o passador pergunta a 

um deles: "Quem ficou com a anel ?". Se acertar, é o novo passador. Se não, 

paga a prenda (castigo) que os jogadores mandarem. O passador repete a 

pergunta até alguém acertar. Quem acerta é o novo passador.  

 

11. Cabra-Cega  

Todo mundo forma uma roda e fica de mãos dadas. Quem for 

escolhido pra ser a cabra-cega fica com os olhos vendados e vai 

para o meio da roda. A cabra tem de agarrar alguém da roda, que 

não pode ficar parada: quem estiver do lado para onde a cabra 

estiver indo foge, quem está do outro lado avança.  

Se a cabra-cega for esperta, consegue pegar alguém que está 

atrás dela. Se a corrente da roda quebrar, o jogador que estiver do 

lado esquerdo de quem soltou a mão fica sendo a cabra, e a brincadeira 

começa de novo. 

 

12. Boca-de-Forno  

Escolha antes quem vai ser o mestre. Ele é quem 

começa a brincadeira, dizendo frases que todo 

mundo tem de responder, assim: 

- Boca de forno ? 

- Forno.  

- Farão tudo que seu mestre mandar? 

- Faremos. 

- E quem não fizer ? 



- Ganha bolo ! 

- Seu rei mandou...  

E aí vem a ordem que todo mundo tem de cumprir. Normalmente, o mestre 

pede para buscar alguma coisa. O primeiro que trouxer fica livre, o resto toma 

bolo, que são tapas na mão de vários tipos. 

Tem bolo frio (leve), morno (médio) e quente (forte). Quem escolhe que bolo 

cada um vai tomar é o ganhador, que vira mestre na próxima jogada.  

 

13. Rouba-bandeira ou pique-bandeira  

Separe a turma em dois times, cada um numa metade do espaço. Cada time 

põe sua bandeira (bola, cone, chinelo ou outro material) ao fundo do campo. 

Os jogadores das equipes saem correndo e tentam pegar a bandeira e levá-la 

de volta para o seu time. O difícil é chegar até a bandeira sem ser agarrado por 

alguém do outro time. Para isso, o jogador não pode ir direto ao alvo, tem de 

fazer manobras, correr para o lado, confundir os adversários. Leva o ponto 

quem conseguir pegar a bandeira. 

  

14. Queimada 

Duas equipes, uma de cada lado. Observa-se a 

mesma distância no meio do campo, traça-se uma 

linha, chamada fronteira. A equipe fica distante da 

fronteira por alguns metros. Atrás do grupo, uma 

segunda linha é traçada, onde fica o cemitério local, 

onde vão todos que forem queimados da equipe 

adversária. Cada equipe possui seu cemitério. Os 

componentes da primeira equipe chegam à fronteira 

e atiram a bola na segunda equipe. Se a bola acertar alguém da segunda 

equipe, esta irá para o cemitério da primeira equipe. Se o jogador consegue 

agarrar a bola, ele joga tentando queimar ou para o outro da mesma equipe 

que se encontra no cemitério. No final, vence a equipe que conseguir queimar 

todos os adversários ou a equipe que tiver o menor número de jogadores no 

cemitério. 

 

 



15. Guerra 

Com giz traça-se retângulos ou quadrados nos quatro cantos do salão ou 

quadra. Um deles ficará vago e constituirá a "prisão". Em cada um dos outros 

estará um capitão com seus adeptos. As 3 equipes já organizadas virão para o 

centro, ao sinal dado pelo professor. Cada jogador procurará sempre empurrar 

os adversários para a "prisão". Basta colocar um dos pés no interior dela para 

ser considerado "detido". Será vencedor a equipe que, esgotado o prazo, tiver 

conseguido maior número de jogadores no centro do campo. 

 

16. “Sô Lobo” 

Uma criança é escolhida para ser o lobo e se esconde. As demais dão as mãos 

e caminham em sua direção, enquanto cantam: - Vamos passear no bosque, 

enquanto o sô Lobo não vem! Está pronto sô Lobo? 

Chegando perto da suposta casa, a criança que está fazendo o papel do sô 

Lobo responde que ele está ocupado, tomando banho, enxugando-se, 

vestindo-se, como quiser inventar. As crianças se distanciam e depois voltam 

fazendo a mesma pergunta e recebendo respostas semelhantes. A brincadeira 

se repete até que, numa dada vez, sô Lobo, já pronto, responde “Estou”, e sai 

correndo atrás das outras crianças. A que for pêga, vai para a casa do lobo e 

fica na jaula até todos os outros serem capturados. 

  

17. Pula Carniça 

Consiste num alinhamento de crianças, em rápido 

deslocamento, uma a uma, pulando sobre as costas dos 

companheiros parados, agachados. Pulada a última 

carniça, o jogador corre e pára adiante, esperando que os 

demais saltem sobre ele.  

 

18. Reino dos Sacis 

Em um canto da quadra, marca-se o "palácio", onde fica um jogador, o "Saci-

rei". Os demais "sacis" dispersam-se à vontade pelo campo. Ao sinal de início, 

os sacis dirigem-se, pulando num pé só, ao palácio real, para provocar o rei. 

De repente, este anuncia: "O rei está zangado!", saindo a persegui-los, também 

aos pulos. Ele mesmo conduz ao palácio o primeiro que pega e o nomeia seu 



"ajudante". A brincadeira recomeça, tal como antes, saindo agora os dois, após 

novo aviso. Ninguém pode apoiar os dois pés no chão, exceto quando o 

jogador estiver dentro do palácio ou quando estiver cansado, devendo, porém, 

ficar parado num mesmo lugar, ocasião em que poderá ser apanhado. O 

jogador aprisionado ficará dentro do palácio, até outro ser preso, só então 

poderá voltar ao lugar onde estava antes.  

 

19. Travessia da Floresta 

Traçar no chão um retângulo bem grande (sendo a floresta). Dentro dele ficam 

três participantes que são os pegadores, fora ficam os demais, à vontade. 

Dado o sinal de início, os jogadores que estão fora tentam cruzar o retângulo, 

isto é, a "floresta", sem serem pegos. Os três jogadores de dentro tentam pegar 

os outros "forasteiros" que cruzam a floresta de um lado para o outro. Quem for 

preso, passa a ajudar os pegadores. 

 

20. Bolinha de Gude 

Existem várias formas de brincar de bolinha 

de gude. A birosca e o triângulo são duas 

delas. 

BIROSCA - são feitos quatro buracos - as 

biroscas - na terra. Os jogadores jogam suas 

bolinhas até a primeira birosca, e quem ficar 

mais perto dela iniciará o jogo. A partir daí, 

deverá percorrer todo o circuito, ou seja, 

colocar sua bolinha em cada um dos buracos, podendo “matar”, depois disso, a 

bolinha dos adversários, atingindo-a com a sua e a eliminando do jogo. Se 

errar a birosca ou a bolinha de outro jogador, perde a vez, e assim por diante. 

TRIÂNGULO - Nesta modalidade, risca-se um triângulo, colocando-se em seu 

interior as bolinhas dos jogadores. A partir daí os participantes se revezam 

“matando” as bolinhas no interior do triângulo, até que não reste mais nenhuma 

delas. 

 

 



21. Cabeça pega o rabo 

Formar colunas de mais ou menos oito elementos, cada um segurando na 

cintura do companheiro da frente. O primeiro jogador tenta pegar o último da 

coluna, que procura se desviar para não ser pego. Se conseguir, o primeiro 

jogador da coluna troca de lugar com o último. 

 

22. Cabo de Guerra 

Os grupos alinham-se com os jogadores uns atrás dos outros, cada grupo 

segurando uma metade de uma corda dividida igualmente entre ambos. A um 

dado sinal, começam a puxar a corda. Ganha a equipe que houver conseguido 

puxar maior parte para seu lado ou a maior parte da corda ao cabo de um 

período de um ou dois minutos.  

 

23. Jogo da Velha 

Jogo de dois participantes, que se desenvolve sobre 

um traçado básico, formado por dois pares de linhas 

verticais cortados por duas horizontais. Os 

adversários, que alternam nas jogadas, tentam 

ocupar três casas seguidas em qualquer um dos 

sentidos. Ganha aquele que primeiro atingir o 

objetivo. Diz-se que deu velha quando há empate. As casas são assinaladas 

com 0 ou X ou então marca-as com pedrinhas, caroços de milho e feijão.  

 

Você pode fazê-la com movimentos. Divida duas equipes e enumere cada 

participante. Por exemplo: se uma equipe tem 10 alunos enumere-os de 1 a 10 

e a outra equipe também com os mesmos números. Cada equipe fica em uma 

extremidade da quadra, e no meio delas desenhe os traços do jogo da velha 

grande. Cada vez que você chamar um número, os alunos que correspondem 

àquele número devem correr e se posicionar em algum lugar do jogo (#). 

Ganha a equipe que fechar primeiro. 

 

24. Picada da cobra 

Esta brincadeira assemelha-se ao pega-pega, porém quando alguém for 

tocado deverá continuar fugindo segurando o local tocado, seja no ombro, nas 



costas, nas pernas, na cabeça, etc... No segundo toque o fugitivo deverá 

continuar correndo com a outra mão no segundo local tocado e manter a mão 

no primeiro lugar tocado, no terceiro toque passará a ser o pegador. Por 

exemplo: se o pegador tocou na cabeça de um fugitivo, então o fugitivo 

continua correndo com a mão na cabeça, o pegador toca novamente o mesmo 

fugitivo porém só que agora na perna, então o fugitivo continua fugindo com 

uma das mãos na cabeça e a outra na perna, se for tocado pela terceira vez, 

passará a ser o pegador. 

 

25. O gavião e os pintinhos 

Dispor os alunos em coluna segurando um na cintura do outro. Um aluno ficará 

de fora e será o gavião. O último aluno da fila será o pintinho. O gavião deve 

tentar pegar o pintinho e, a coluna sem se desmanchar, deve deslocar-se de 

um lugar a outro para impedir que o gavião alcance o seu objetivo. Após algum 

tempo, faz-se o rodízio entre os alunos. Quem conseguir pegar o pintinho 

continua sendo o gavião. 

 

26. Nunca três 

Alunos em duplas dispersos pelo espaço delimitado sem deslocar-se. Dois 

alunos ficarão separados: um será o pegador e o outro o fugitivo. Ao sinal, o 

fugitivo correrá e, para não ser pego deverá segurar a mão de um colega cujo 

parceiro lhe cederá o lugar, pois não é permitido ficar em 3. O aluno que ficou 

sozinho fugirá do perseguidor, pegando outro parceiro. Se o fugitivo for pego, 

passará a ser o pegador e vice-versa. 

 

 

 

 

 

 

Como as brincadeiras permitem uma maior flexibilidade nas regras, as citadas aqui foram 

encontradas em vários locais de maneiras distintas. Então elas não foram referenciadas 

individualmente, pois foram encontradas no Laboratório de Brinquedos e Materiais 

Pedagógicos da USP, revistas de Projetos Escolares e no site Portal do Professor.  

http://www.fe.usp.br/laboratorios/labrimp/index.html
http://www.fe.usp.br/laboratorios/labrimp/index.html


LENDAS 

As lendas são narrativas fantasiosas transmitidas pela tradição oral através dos 

tempos. De caráter fantástico e/ou fictício, as lendas combinam fatos reais e 

históricos com fatos irreais que são meramente produtos da imaginação 

aventuresca humana. Aqui estão poucas das várias lendas que conhecemos! 

 

 

A Lenda da Vitória-régia 

 

Há muitos anos, em uma tribo indígena, contava-se que 

a lua (Jaci, para os índios) era uma deusa que ao 

despontar a noite, beijava e enchia de luz os rostos das 

mais belas virgens índias da aldeia - as cunhantãs-

moças. Sempre que ela se escondia atrás das 

montanhas, levava para si as moças de sua preferência 

e as transformava em estrelas no firmamento. 

Uma linda jovem virgem da tribo, a guerreira Naiá, vivia 

sonhando com este encontro e mal podia esperar pelo grande dia em que seria 

chamada por Jaci. Os anciãos da tribo alertavam Naiá: depois de seu encontro 

com a sedutora deusa, as moças perdiam seu sangue e sua carne, tornando-

se luz - viravam as estrelas do céu. Mas quem a impediria? Naiá queria porque 

queria ser levada pela lua. À noite, cavalgava pelas montanhas atrás dela, sem 

nunca alcançá-la. Todas as noites eram assim, e a jovem índia definhava, 

sonhando com o encontro, sem desistir. Não comia e nem bebia nada. Ficou 

tão obcecada que não havia pajé que lhe desse jeito. 

Um dia, tendo parado para descansar à beira de um lago, viu em sua superfície 

a imagem da deusa amada: a lua refletida em suas águas. Cega pelo seu 

sonho, lançou-se ao fundo e se afogou. A lua, compadecida, quis recompensar 

o sacrifício da bela jovem índia, e resolveu transformá-la em uma estrela 

diferente de todas aquelas que brilham no céu. Transformou-a então numa 

"Estrela das Águas", única e perfeita, que é a planta vitória-régia. Assim, 

nasceu uma linda planta cujas flores perfumadas e brancas só abrem à noite, e 

ao nascer do sol ficam rosadas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fantasia_%28psicologia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tradi%C3%A7%C3%A3o_oral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fic%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagina%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tribo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paj%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lago
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vit%C3%B3ria-r%C3%A9gia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sol


A Lenda da Iara 

 

Também conhecida como a “mãe das 

águas”, Iara é uma personagem do folclore 

brasileiro. De acordo com a lenda, de origem 

indígena, Iara é uma sereia (corpo de mulher 

da cintura para cima e de peixe da cintura 

para baixo) morena de cabelos negros e 

olhos castanhos.  

A lenda conta que a linda sereia fica nos rios do norte do país, onde costuma 

viver. Nas pedras das encostas, costuma atrair os homens com seu belo e 

irresistível canto. As vítimas costumam seguir Iara até o fundo dos rios, local de 

onde nunca mais voltam. Os poucos que conseguem voltar acabam ficando 

loucos em função dos encantamentos da sereia. Neste caso, conta a lenda, 

somente um ritual realizado por um pajé (chefe religioso indígena, curandeiro) 

pode livrar o homem do feitiço. 

 

 

A Lenda da Mula-sem-cabeça 

 

Nos pequenos povoados ou cidades, onde 

existam casas rodeando uma igreja, em 

noites escuras, pode haver aparições da 

Mula-Sem-Cabeça. Também se alguém 

passar correndo diante de uma cruz à meia-

noite, ela aparece. Dizem que é uma mulher 

que namorou um padre e foi amaldiçoada. 

Toda passagem de quinta para sexta feira ela vai numa encruzilhada e ali se 

transforma na besta. Então, ela vai percorrer sete povoados, ao longo daquela 

noite, e se encontrar alguém chupa seus olhos, unhas e dedos. Apesar do 

nome, Mula-Sem-Cabeça, na verdade, de acordo com quem já a viu, ela 

aparece como um animal inteiro, forte, lançando fogo pelas narinas e boca, 

onde tem freios de ferro. Nas noites que ela sai, ouve-se seu galope, 

http://www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/folclore.htm
http://www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/folclore.htm
http://www.suapesquisa.com/indios/paje.htm


acompanhado de longos relinchos. Às vezes, parece chorar como se fosse 

uma pessoa. Ao ver a Mula, deve-se deitar de bruços no chão e esconder 

unhas e dentes para não ser atacado. Se alguém, com muita coragem, tirar os 

freios de sua boca, o encanto será desfeito e a Mula-Sem-Cabeça, voltará a 

ser gente, ficando livre da maldição que a castiga, para sempre. 

 

 

A Lenda do Lobisomem 

 

Esta lenda conta que quando uma mulher tem 7 

filhos, o sétimo será um Lobisomem. Diz também 

que, se uma mulher tiver um filho com um padre, 

esse filho será um lobisomem.  

As sextas feiras, ele vai até uma encruzilhada e se 

transforma em lobisomem uivando  para a lua, 

visita 7 fazendas, 7 cemitérios e 7 igrejas, correndo 

por ruas e estradas e os cachorros correndo atrás 

latindo. Seu uivo é horripilante. Também visita 

galinheiros em busca do esterco das galinhas e, quando o dia está para 

amanhecer, ele volta para o lugar de onde partiu e volta a forma de homem.  

Segundo a lenda, é fácil reconhecer uma pessoa que vira lobisomem, ele é 

pálido, magro, nunca olha nos olhos das pessoas, anda sempre de camisa de 

mangas compridas para esconder os calos dos cotovelos, pois na forma de 

lobisomem ele anda com os cotovelos no chão, e raramente sai de casa de dia. 

Se por acaso você encontrar um lobisomem e falar para ele “vai buscar sal em 

minha casa”, no outro dia aparece um homem à sua porta. Ele não te dirá nada 

e você apenas lhe de um pouco de sal, assim você nunca mais vai encontrá-lo 

na forma de lobisomem. 

Também diz a lenda que só é possível matá-lo com bala de prata, e se ele te 

atacar, você também será um lobisomem. 

 

A Lenda do Lobisomem: http://www.youtube.com/watch?v=zw3fGmriqpA 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zw3fGmriqpA


Caro professor, verifique se na sua escola existe o filme “Pequenas Histórias” 

de Helvécio Ratton. Este filme é da coleção TV Escola, enviado pelo Ministério 

da Educação já há alguns anos. Na varanda de uma fazenda, uma senhora 

conta histórias ao mesmo tempo em que corta e costura retalhos de pano, 

criando imagens que formam uma toalha. São quatro histórias de humor e 

magia. O casamento do pescador com a Iara, sereia dos rios. O coroinha de 

uma igreja que vê a procissão das almas. O encontro entre um Papai Noel de 

loja e um menino de rua e as aventuras de Zé Burraldo, sujeito ingênuo que 

sempre se deixa levar pelos outros. Concerteza enriquecerá suas aulas quando 

abordar as Lendas. 

 

 

 

  



CANTIGAS 

 

A origem das cantigas de roda se perde no 

tempo. Tem influência lusitana, africana, 

ameríndia, espanhola e francesa. Brincadeira 

completa, do ponto de vista pedagógico, 

exercita o raciocínio, a memória, estimula o 

gosto pelo canto, pela poesia e pelo ritmo. 

Além disso, desperta a atenção, a imaginação 

e a percepção dos sentidos (BRANDÃO e FROESELER, 1998) 

 
 
 
 
A barata  
   

A barata diz que tem  

Sete saias de filó  

É mentira da barata  

Que ela tem é uma só  

   

Rá, rá, ra  

Ró, ró, ró  

Ela tem é uma só  

   

A barata diz que tem  

Um sapato de fivela  

É mentira da barata  

O sapato é da irmã dela  

   

Rá, rá, ra  

Ró, ró, ró  

Ela tem é uma só  

   

A barata diz que tem um anel de 

formatura  

É mentira da barata  

Ela tem é casca dura  

   

Rá, rá, ra  

 

 

 

Ró, ró, ró  

Ela tem é uma só  

   

A barata diz que usa  

Um perfume muito bom  

É mentira da barata  

Ela usa é detefon  

 

 

A Canoa Virou 

 

A canoa virou, 

Fui deixar ela virar, 

Foi por causa de fulano (nome da 

criança) 

Que não soube remar.  

   

Siriri pra cá, siriri pra lá  

Fulana é velha  

E quer se casar  

   

Siriri pra cá, siriri pra lá  

Fulana é velha  

E quer se casar  



Se eu fosse um peixinho 

E soubesse nadar, 

Eu tirava fulano (nome da criança) 

Do fundo do mar.  

   

Siriri pra cá, siriri pra lá  

Fulana é velha  

E quer se casar  

   

Siriri pra cá, siriri pra lá  

Fulana é velha  

E quer se casar    

   

 

Adoletá  

   

Adoletá 

Lepeti 

Peti  

Polá 

Lê café com chocolá  

Adoletá  

Puxa o rabo do tatu  

Quem saiu foi tu  

Puxa o rabo da cutia  

Quando sai a sua tia  

Quando um ganha o outro perde  

Não adianta disfarçar  

E tem que ficar ligado  

Quando a música parar.  

(Bate a mão direita com a direita do 

companheiro à sua frente e a esquerda 

com a esquerda).  

  

 

Ai bota aqui, ai bota ali o seu pezinho 

   

Ai bota aqui ai bota ali o seu pezinho  

O seu pezinho bem juntinho com o meu 

(bis)  

E depooois não vá dizer  

Que vocêêê já me esqueceu (bis)  

   

Ai bota aqui ai bota ali o seu pezinho  

O seu pezinho bem juntinho com o meu 

(bis)  

   

E vou chegaaar nesse seu corpo  

Um abraaaço quero eeu (bis)  

   

Ai bota aqui ai bota ali o seu pezinho  

O seu pezinho bem juntinho com o meu 

(bis)  

   

Agora queee estamos juntinhos  

Me dá um abraaaço e um beijinho    

   

 

Alecrim 

 

Alecrim, alecrim dourado  

Que nasceu no campo  

Sem ser semeado  

   

Alecrim, alecrim dourado  

Que nasceu no campo  

Sem ser semeado  

   

Foi meu amor  

Que me disse assim  

Que a flor do campo  

É o alecrim  

   

Foi meu amor  

Que me disse assim  

Que a flor do campo  

É o alecrim    

  

  



 

Borboletinha 

  

Borboletinha,  

Tá na cozinha,  

Fazendo chocolate,  

Para a madrinha.  

   

Poti, poti,  

Perna de pau,  

Olho de vidro,  

Nariz de pica-pau, pau, pau.  

   

Borboletinha,  

Tá no jardim,  

Fazendo cambalhotas,  

Só para mim.  

   

Poti, poti,  

Perna de pau,  

Olho de vidro,  

Nariz de pica-pau, pau, pau.  

  

 

Cai, Cai, Balão 

 

Cai, cai, balão! Cai, cai, balão! 

Na rua do sabão. 

Não cai, não! Não cai, não! Não cai, não! 

Cai aqui na minha mão! 

 

  

Chapeuzinho vermelho 

   

Pela estrada afora  

Eu vou tão sozinha  

Levar estes doces para a vovozinha  

   

Ela mora longe  

O caminho é deserto  

E o lobo mal passeia aqui por perto  

   

Eu sou o lobo mau, lobo mau, mau, mau,  

Pego as criancinhas pra fazer mingau  

   

Hoje estou contente  

Vai haver festança  

Quero um bom petisco  

Para encher a minha pança  

   

Eu sou o lobo mau, lobo mau, mau, mau,  

Pego as criancinhas pra fazer mingau  

   

Hoje estou contente  

Vai haver festança  

Quero um bom petisco  

Para encher a minha pança  

  

 

Ciranda, Cirandinha  

 

Ciranda, Cirandinha, 

vamos todos cirandar, 

vamos dar a meia volta, 

volta e meia vamos dar. 

  

O anel que tu me destes,  

era vidro e se quebrou, 

o amor que tu me tinhas, 

era pouco e se acabou. 

  

Por isso menina  

entre dentro desta roda,  

diga um verso bem bonito,  

Diga adeus e vá-se embora.  

   

Todo mundo se admira  

de macaca fazer renda,  

eu já vi uma perua,  

ser caixeira de uma venda.    



 De marré 

 

 Eu sou pobre,pobre,pobre 

de marré, marré, marré 

Eu sou pobre,pobre,pobre 

de marré, deci 

 

Eu sou rica,rica,rica 

de marré, marré, marré 

Eu sou rica,rica,rica 

de marré,deci  

Quero uma de vossas filhas 

de marré, marré, marré 

Quero uma de vossas filhas 

de marré,deci 

Escolha a que quiser 

de marré, marré, marré 

Escolha a que quiser 

de marré, deci  

Eu sou pobre,pobre,pobre 

de marré, marré, marré 

Eu sou pobre, pobre, pobre 

de marré, deci  

  

Eu sou rica,rica,rica 

de marré, marré, marré 

Eu sou rica,rica,rica 

de marré, deci   

Eu quero a (nome da criança) 

de marré, marré, marré 

Eu quero a (nome da criança) 

de marré, deci 

 

Que Oficio darás a ela 

de marré, marré, marré 

Que Oficio darás a ela 

de marré, deci 

 

Dou Oficio de chapeleira 

de marré, marré, marré 

Dou Oficio de chapeleira 

de marré, deci 

 

Este Oficio não me agrada 

de marré, marré, marré 

Este Oficio não me agrada 

de marré, deci 

 

Dou Oficio de costureira 

de marré, marré, marré 

Dou Oficio de costureira 

de marré, deci 

 

Este Oficio já me serve 

de marré, marré, marré 

Este Oficio já me serve 

de marré, deci 

 

Eu de pobre fiquei rica 

de marré, marré, marré 

Eu de pobre fiquei rica 

de marré, deci 

 

Eu de rica fiquei pobre 

de marré, marré, marré 

Eu de rica fiquei pobre 

de marré,deci                           

 

 

Dona aranha 

 

Dona aranha  

Subiu pela parede  

Veio a chuva forte  

E a derrubou  

   

Já passou a chuva  

E o sol já vem surgindo  

E a dona aranha  

Na parede vai subindo  



Ela é teimosa  

E desobediente  

Sobe, sobe, sobe  

Nunca está contente.    

  

 

Era uma casa  

   

Era uma casa  

muito engraçada,  

não tinha teto,  

não tinha nada.  

Ninguém podia,  

entrar nela não,  

porque na casa,  

não tinha chão.  

Ninguém podia  

dormir na rede,  

porque na casa,  

não tinha parede.  

Ninguém podia  

fazer pipi  

porque penico,  

não tinha ali.  

Mas era feita  

com muito esmero,  

na Rua dos Bobos,  

número zero.  

     

                                                  

Escravos de Jô 

   

Escravos de Jô  

Jogavam caxangá.  

Tira, põe  

Deixa o Zamberê ficar.  

Guerreiros com guerreiros  

Fazem zigue, zigue, zá  

Guerreiros com guerreiros  

Fazem zigue, zigue, zá.    

 Esta rua 

  

 Esta rua, esta rua tem um bosque,  

que se chama, que se chama Solidão.  

Dentro dele, dentro dele mora um anjo,  

que roubou, que roubou meu coração.  

   

Se roubei, se roubei teu coração,  

é porque tu roubaste o meu também.  

Se roubei, se roubei teu coração,  

é porque, é porque te quero bem.  

   

Se esta rua, se esta rua fosse minha,  

Eu mandava, eu mandava ladriar,  

Com pedrinhas, com pedrinhas de 

brilhante,  

Para o meu, para o meu amor passar.    

  

  

Indiozinhos 

   

1,2,3 indiozinhos  

4,5,6 indiozinho  

7,8,9 indiozinhos  

10 num pequeno bote.  

   

Foram navegando pelo rio abaixo  

Quando um jacaré se aproximou  

E o pequeno bote dos indiozinhos  

Quase, quase virou  

   

(Repete: 1,2,3 indiozinhos...)    

  

 

Marcha soldado 

   

Marcha soldado cabeça de papel  

Se não marchar direito  

Vai preso no quartel  

   



O quartel pegou fogo  

O bombeiro deu sinal  

Acode, acode, acode,  

A bandeira nacional    

  

   

Minha viola 

  

Eu tirei um dó da minha viola  

Da minha viola eu tirei um dó  

Dor...mir é muito bom, é muito bom  

Dor...mir é muito bom, é muito bom  

   

(Cantar rápido):  

É bom camarada  

É bom camarada, é bom, é bom, é bom  

   

Eu tirei um ré da minha viola  

Da minha viola eu tirei um ré  

Re...mar é muito bom, é muito bom  

Re...mar é muito bom, é muito bom  

   

É bom camarada  

É bom camarada, é bom, é bom, é bom  

     

Eu tirei um mi da minha viola,  

Da minha viola eu tirei um mi,  

Min...gau é muito bom, é muito bom  

Min...gau é muito bom, é muito bom  

   

É bom camarada  

É bom camarada, é bom, é bom, é bom  

   

Eu tirei um fá da minha viola  

Da minha viola eu tirei um fá  

Fa...lar é muito bom, é muito bom  

Fa...lar é muito bom, é muito bom  

   

É bom camarada  

É bom camarada, é bom, é bom, é bom  

   

Eu tirei um sol da minha viola  

Da minha viola eu tirei um sol  

So...rrir é muito bom, muito bom  

So...rrir é muito bom, muito bom  

   

É bom camarada  

É bom camarada, é bom, é bom, é bom  

   

Eu tirei um lá da minha viola  

Da minha eu tirei um lá  

La...var é muito bom  

Lá é alto é muito difícil, é muito difícil  

   

É bom camarada  

É bom camarada, é bom, é bom, é bom  

   

Eu tirei um si da minha viola  

Da minha viola eu tirei um si  

Si...lêncio é muito bom, é muito bom  

Si...lêncio é muito bom, é bom demais  

   

É bom camarada  

É bom camarada, é bom, é bom, é bom  

   

  

O Caranguejo  

 

Caranguejo não é peixe,  

Caranguejo peixe é  

Caranguejo só é Peixe  

na enchente da maré.  

 

Palma,palma,palma! 

Pé,pé,pé!  

Roda, roda, roda  

Caranguejo peixe é  

 

A mulher do Caranguejo  

tinha um caranguejinho:  



Deu no Ouro ,deu na Prata,  

Ficou todo douradinho!  

 

Palma,palma,palma! 

Pé,pé,pé! 

façam roda minha gente  

Caranguejo peixe é!  

 

Fui a Espanha buscar o meu chapéu  

Azul e branco da cor daquele Céu  

Caranguejo só é peixe  

na enchente da maré  

 

Palma,palma,palma! 

Pé,pé,pé! 

Dança Crioula que vem da Bahia,  

Pega a criança joga na bacia.  

   

Bacia que é de ouro lavada com sabão  

Depois de areada enxugada com roupão  

Roupão é de seda enfeitada com filó  

Agora eu quero ver a ficar pra vovó.  

   

(se a criança não conseguir um par na 

dança fica para "vovó")  

(ai as demais crianças pedem a sua 

benção)  

   

A nossa benção vovó  

Roda, roda, cavalheiro  

Caranguejo só é peixe  

na enchente da maré.  

  

 

O cravo e a rosa 

   

O cravo brigou com a rosa  

Debaixo de uma sacada  

O cravo saiu ferido  

A rosa, despetalada.  

O cravo ficou doente  

A rosa foi visitar  

O cravo teve um desmaio  

A rosa pôs-se a chorar  

   

O cravo tem vinte anos  

A rosa tem vinte e um  

A diferença que existe  

É que a rosa tem mais um  

   

 

O sapo não lava o pé 

   

O sapo não lava o pé  

Não lava porque não quer  

Ele mora lá na lagoa  

Não lava o pé  

Porque não quer  

Mais que chulé!  

 

  

Pirulito que bate...bate 

     

 Pirulito que bate... bate  

Pirulito que já bateu,  

Quem gosta de mim é ela  

Quem gosta dela sou eu.  

     

  

Pombinha Branca 

   

Pombinha branca,  

Que está fazendo,  

Lavando roupa,  

Pro casamento.  

   

Vou me lavar,  

Vou me trocar,  

Vou na janela,  

Pra namorar.  



Passou um homem,  

de terno branco,  

Chapéu de lado,  

Meu namorado.  

   

Mandei entrar,  

Mandei sentar,  

Cuspiu no chão,  

Limpa aí seu porcalhão!  

Tenha mais educação!    

  

  

Sambalê, lê 

   

Sambalê, lê tá doente  

Tá com a cabeça quebrada  

Sambalê, lê precisava  

É de umas boas palmadas  

   

Samba, samba, samba ô lê, lê  

Samba, samba, samba ô lá, lá  

   

Olhe morena bonita  

Como é que se namora  

Põe-se um lencinho no bolso  

Com as pontinhas de fora  

   

Samba, samba, samba ô lê, lê  

Samba, samba, samba ô lá, lá  

  

  

Tanta Laranja Madura    

    

Tanta laranja madura menina, que cor 

são elas,  

Elas são verde-amarela, vira (nome da 

menina) cor de canela, vira (nome da 

menina) cor de canela.  

OBS: Cada vez que é dito o nome de 

uma participante (vira… cor de canela) 

esta ficará de costas para roda.  

  

 

Terezinha de Jesus 

    

Terezinha de Jesus  

De uma queda foi ao chão  

Acudiram três cavalheiros  

Todos três chapéu na mão  

   

O primeiro foi seu pai  

O segundo seu irmão  

O terceiro foi aquele  

Que a Tereza deu a mão  

   

Terezinha de Jesus  

Levantou-se lá do chão  

E sorrindo disse ao noivo  

Eu te dou meu coração  

  

  

Tororó  

 

Fui no Tororó  

Beber água e não achei  

Achei bela morena  

Que no Tororó deixei  

Aproveita minha gente  

Que uma noite não é nada  

Se não dormir agora  

Dormirá de madrugada  

Oh! Mariazinha  

Oh! Mariazinha  

Entrará na roda  

Ficará sozinha  

   

(Fulana responde):  

   



Sozinha eu não fico  

Nem hei de ficar  

Porque tenho (fulana)  

Para ser meu par  

Deita aqui no meu colinho  

Deita aqui no colo meu  

E depois não vá dizer que você se 

arrependeu  

     

      

Um, dois, feijão com arroz 

   

Um, dois,  

Feijão com arroz.  

   

Três, quatro,  

Tenho um prato.  

   

Cinco, seis,  

Pulo uma vez.  

   

Sete, oito,  

Como um biscoito.  

Nove, dez,  

Olho meus pés.    

 

 

 

Sandra Peres e Paulo Tatit percorreram os 26 estados do Brasil, pesquisando 

e recolhendo o melhor das suas canções infantis. O resultado foi um CD 

(Canções do Brasil) lançado por Palavra Cantada, que traz uma enorme gama 

de ritmos, letras, melodias e maneiras de cantar das crianças brasileiras: o 

Maracatu de Pernambuco, o samba do Rio de Janeiro, o Bumba meu Boi do 

Maranhão, o Olodum da Bahia, a congada Mineira, o Rap de São Paulo. 

Canções do Brasil é indicado para os que querem conhecer um pouco da 

cultura musical brasileira, através do canto de nossas crianças.  

 

http://www.4shared.com/file/XqwZGcQK/Palavra_cantada_-

_Canes_do_Bra.html 

 

  

http://www.4shared.com/file/XqwZGcQK/Palavra_cantada_-_Canes_do_Bra.html
http://www.4shared.com/file/XqwZGcQK/Palavra_cantada_-_Canes_do_Bra.html


TRAVA-LÍNGUA  

 

Trava-língua é uma espécie de jogo verbal que consiste 

em dizer, com clareza e rapidez, versos ou frases com 

grande concentração de sílabas difíceis de pronunciar, ou 

de sílabas formadas com os mesmos sons, mas em 

ordem diferente. Os trava-línguas são oriundos da cultura 

popular, são modalidades de parlendas (rimas infantis), 

podendo aparecer sob a forma de prosa, versos, ou frases. Os trava-línguas 

recebem essa denominação devido à dificuldade que as pessoas enfrentam ao 

tentar pronunciá-los sem tropeços, ou, como o próprio nome diz, sem "travar a 

língua". Além de aperfeiçoarem a pronúncia, servem para divertir e provocar 

disputa entre amigos (BRANDÃO e FROESELER, 1998). 

 

- Pedro tem o peito preto. O peito de Pedro é preto! Quem disser que o peito de 

Pedro é preto, tem o peito mais preto que o peito de Pedro. 

- A vaca malhada foi molhada por outra vaca molhada e malhada. 

- Um ninho de mafagafos, com cinco mafagafinhos, quem desmafagafizar os 

mafagafos, bom desmafagafizador será.  

- Há quatro quadros três e três quadros quatro. Sendo que quatro destes 

quadros são quadrados, um dos quadros quatro e três dos quadros três. Os 

três quadros que não são quadrados, são dois dos quadros quatro e um dos 

quadros três. 

- Chupa cana chupador de cana na cama chupa cana chuta cama cai no chão. 

- O rato roeu a roupa do rei de Roma. 

- Pinga a pia apara o prato, pia o pinto e mia o gato. 



- O princípio principal do príncipe principiava principalmente no princípio 

principesco da princesa. 

- Quico quer caqui. Que caqui que o Quico quer? O Quico quer qualquer caqui. 

-Três pratos de trigo para três tigres tristes. 

- Luzia lustrava o lustre listrado, o lustre listrado de Luzia. 

- Sabendo o que sei e sabendo o que sabes e o que não sabes e o que não 

sabemos, ambos saberemos se somos sábios, sabidos ou simplesmente 

saberemos se somos sabedores. 

- Fala, arara loura. A arara loura falará. 

- Se o Bispo de Constantinopla quisesse constantinopolizar a cidade de 

Constantinopla, não haveria constantinopolizador que não a quizesse 

desconstantinopolizar. 

- Atrás da pia tem um prato, um pinto e um gato. Pinga a pia, para o prato, pia 

o pinto e mia o gato. 

- A vida é uma sucessiva sucessão de sucessões que se sucedem 

sucessivamente, sem suceder o sucesso... 

- O tempo perguntou ao tempo, quando tempo o tempo tem, o tempo 

respondeu ao tempo, que não tinha tempo, de ver quanto tempo, o tempo tem. 

- Chuchu roxo em tacho sujo. 

- Três pratos de trigo para três tigres tristes. 

- Um papo de pato num prato de prata. 

- Troca o trinco e traz o troco; troca o troco e traz o trinco. 

- O doce perguntou pro doce qual o doce mais doce. O doce respondeu pro 

doce que o doce mais doce é o doce de batata doce.  



DANÇAS 

 

As danças sempre foram um importante componente cultural da humanidade. 

O folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições e a cultura 

de uma determinada região. Estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, 

lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras. As danças 

folclóricas brasileiras caracterizam-se pelas músicas animadas (com letras 

simples e populares) e figurinos e cenários representativos. Estas danças são 

realizadas, geralmente, em espaços públicos: praças, ruas e largos. (DANÇAS 

FOLCLÓRICAS DO BRASIL, 2012) 

 

Samba de Roda 

Estilo musical caracterizado por elementos da cultura 

afro-brasileira. Surgiu no estado da Bahia, no século 

XIX. É uma variante mais tradicional do samba. Os 

dançarinos dançam numa roda ao som de músicas 

acompanhadas por palmas e cantos. Chocalho, 

pandeiro, viola, atabaque e berimbau são os 

instrumentos musicais mais utilizados. 

 

Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=z42pA3xaegk 

 

Maracatu 

O maracatu é um ritmo musical com dança típico da 

região pernambucana. Reúne uma interessante mistura 

de elementos culturais afro-brasileiros, indígenas e 

europeus. Possui uma forte característica religiosa. Os 

dançarinos representam personagens históricos (duques, 

duquesas, embaixadores, rei e rainha). O cortejo é 

acompanhado por uma banda com instrumentos de 

percussão (tambores, caixas, taróis e ganzás). 

 

Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=3uZlIET-lKQ 

http://www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/folclore.htm
http://www.suapesquisa.com/temas/cultura_afro_brasileira.htm
http://www.suapesquisa.com/temas/cultura_afro_brasileira.htm
http://www.suapesquisa.com/estadosbrasileiros/estado_bahia.htm
http://www.youtube.com/watch?v=z42pA3xaegk
http://www.suapesquisa.com/musicacultura/povos_indigenas.htm
http://www.youtube.com/watch?v=3uZlIET-lKQ


 

Documentário: Maracatu- Ritmos Sagrados  

1ª Parte http://www.youtube.com/watch?v=wp3MgPmNmB0&feature=related 

2ª Parte http://www.youtube.com/watch?v=3bT5vVWvgYo&feature=relmfu 

 

Frevo 

Este estilo pernambucano de carnaval é uma espécie de 

marchinha muito acelerada, que, ao contrário de outras 

músicas de carnaval, não possui letra, sendo simplesmente 

tocada por uma banda que segue os blocos carnavalescos 

enquanto os dançarinos se divertem dançando. Os 

dançarinos de frevo usam, geralmente, um pequeno 

guarda-chuva colorido como elemento coreográfico. 

 

Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=xQfI-KLZtzI 

 

Baião 

Ritmo musical, com dança, típico da região nordeste do Brasil. 

Os instrumentos usados nas músicas de baião são: triângulo, 

viola, acordeom e flauta doce. A dança ocorre em pares 

(homem e mulher) com movimentos parecidos com o do forró 

(dança com corpos colados). O grande representante do baião 

foi Luiz Gonzaga. 

 

Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=aE81tX_4Svc 

 

Catira 

Também conhecida como cateretê, é uma dança caracterizada pelos 

passos, batidas de pés e palmas dos dançarinos. Ligada à cultura 

caipira, é típica da região interior dos estados de São Paulo, Paraná, 

Minas Gerais e Goiás e Mato Grosso. O instrumento utilizado é a viola, 

tocada, geralmente, por um par de músicos. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wp3MgPmNmB0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3bT5vVWvgYo&feature=relmfu
http://www.suapesquisa.com/musicacultura/frevo.htm
http://www.youtube.com/watch?v=xQfI-KLZtzI
http://www.suapesquisa.com/geografia/regiao_nordeste.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/baiao.htm
http://www.suapesquisa.com/musicacultura/forro.htm
http://www.youtube.com/watch?v=aE81tX_4Svc
http://www.suapesquisa.com/estadosbrasileiros/estado_minas_gerais.htm


Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=YWAluRu8Jfo 

 http://www.youtube.com/watch?v=yANKJXuwY7c 

 

Quadrilha 

É uma dança típica da época de festa junina. Há um animador 

que vai anunciando frases e marcando os momentos da dança. 

Os dançarinos (casais), vestidos com roupas típicas da cultura 

caipira (camisas e vestidos xadrezes, chapéu de palha) vão 

fazendo uma coreografia especial. A dança é bem animada com 

muitos movimentos e coreografias. As músicas de festa junina 

mais conhecidas são: Capelinha de Melão, Pula Fogueira e 

Cai,Cai balão.  

 

Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=fGyZhtTopM4&feature=related 

 

Lundu 

O lundu ou lundum é um gênero musical 

contemporâneo e uma dança brasileira de 

natureza híbrida, criada a partir dos batuques 

dos escravos trazidos ao Brasil, de Angola, e 

de ritmos portugueses. As pessoas que 

querem dançar aproximam-se, já entrando na 

dança. Um sinal da viola é emitido e a primeira dançarina abre espaço no 

centro da roda que logo se forma com o grupo. Forma-se a roda e ela fica no 

centro dançando até convidar alguém para substituí-la. O convite pode ser uma 

batida de pé diante da pessoa, palmas diante da pessoa, uma umbigada ou um 

toque de ombros à esquerda e em seguida outro à direita. A dançarina 

convidada vai para o centro dançar e dança no centro até escolher quem vai 

substituí-la. Pode ser uma mulher ou um homem. E as substituições continuam 

por várias vezes. Quando está no meio da roda, o dançarino faz evoluções 

inteiramente relaxado, braços caídos ao longo do corpo, pernas meio fletidas, 

mantendo um sapateio em que a planta do pé bate inteiramente no chão, ao 

ritmo da música. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YWAluRu8Jfo
http://www.youtube.com/watch?v=yANKJXuwY7c
http://www.suapesquisa.com/musicacultura/historia_festa_junina.htm
http://www.suapesquisa.com/musicacultura/musicas_festa_junina.htm
http://www.youtube.com/watch?v=fGyZhtTopM4&feature=related
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnero_musical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Batuque_%28m%C3%BAsica%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escravatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal


Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=lvM_sQVX7wI 

 

Dança da Fita 

Essa manifestação é uma reverência feita à 

árvore, após o rigoroso inverno europeu. Nas 

aldeias, os colonos, no prenúncio da 

primavera, realizavam a Dança da Fita para 

homenagear o renascimento da Árvore. 

A Dança da Fita é desenvolvida da seguinte 

maneira: é colocado no centro um mastro 

chamado pau-de-fita de aproximadamente 3m de altura com doze fitas. Na 

cabeceira das duas filas (formadas inicialmente) fica o mestre e, num sinal, 

feito através do apito, tem início a dança.  

O primeiro movimento é conhecido como preparação da terra para o plantio da 

árvore. No segundo movimento os dançarinos cruzam as fitas, que significa a 

escolha da semente. No terceiro movimento inicia-se a semeadura. No quarto 

já se percebem as tranças formadas em um total de cinco trançados diferentes, 

que simbolizam as raízes. Quando o mastro fica totalmente coberto pelas 

tranças, os adultos são substituídos pelas crianças que irão realizar a 

destrança. As crianças simbolizam as folhas da árvore. Quando termina o 

movimento executado pelas crianças o mastro é transformado simbolicamente 

em árvore, sendo este, o final da dança. 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=lvM_sQVX7wI


Filmes Sugeridos 

 

Pequenas Histórias – Dirigido por Helvécio Ratton – Infantil, 2007. 

Na varanda de uma fazenda, uma senhora conta histórias ao mesmo tempo em 

que corta e costura retalhos de pano, criando imagens que formam uma toalha. 

São quatro histórias de humor e magia. O casamento do pescador com a Iara, 

sereia dos rios. O coroinha de uma igreja que vê a procissão das almas. O 

encontro entre um Papai Noel de loja e um menino de rua e as aventuras de Zé 

Burraldo, sujeito ingênuo que sempre se deixa levar pelos outros. Concerteza 

enriquecerá suas aulas! 

 

Histórias do Rio Negro – Dirigido por Luciano Cury – Documentário, 2007. 

O documentário Histórias do Rio Negro foi rodado durante uma viagem de 

1.100 quilômetros pelo Rio Negro, de São Gabriel da Cachoeira até Manaus, e 

conduz o espectador pelas paisagens encantadoras do rio, revelando a vida, o 

imaginário e as aventuras das pessoas que habitam as suas margens. 

Histórias reais e imaginárias contadas por eles, que misturam curiosidades 

sobre a vida local e as lendas do lugar. 

 

O Lobisomem – Dirigido por Joe Johnston – Ficção, 2010. 

Lawrence Talbot, quando criança, sofreu com a morte de sua mãe e nunca 

mais voltou a morar com o pai. Mais de duas décadas depois do ocorrido, ele é 

chamado por sua futura cunhada para ajudá-la a encontrar o noivo 

desaparecido. Ao retornar para a casa do pai, Talbot acaba se envolvendo 

numa investigação sobre violentas mortes que acontecem nas noites de lua 

cheia, entrando em contato com o seu passado e descobrindo um segredo que 

mudará para sempre a sua vida. 

 

http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-documentario/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-historias/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-rodado/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-viagem/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-quilometros/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-gabriel/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-cachoeira/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-conduz/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-espectador/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-pelas/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-paisagens/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-encantadoras/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-revelando/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-imaginario/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-aventuras/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-pessoas/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-habitam/
http://www.filmesdecinema.com.br/filmes-de-suas/


Filmes Curta-metragem  

 

Alma Carioca - Um Choro de Menino: Dirigido por William Côgo, 

Animação, 2002. 

História de um menino que vive na zona portuária do Rio de Janeiro da década 

de 20 e testemunha o surgimento do Choro, quando encontra os grandes 

mestres pioneiros desse estilo puramente carioca.  

http://portacurtas.org.br/filme/?name=alma_carioca_um_choro_de_menino 

 

Historietas Assombradas (para crianças malcriadas): Dirigido por Victor-

Hugo Borges, Animação, 2005. 

Três histórias de terror que sua avó não contou, senão você ia fazer xixi na 

cama.  

 

http://portacurtas.org.br/filme/?name=historietas_assombradas_para_criancas_

malcriadas 

 

Caçadores de Saci: Dirigido por Sofia Federico, Ficção, 2005. 

A chácara da pacata família de Onofre vem sendo assombrada por saci: a 

pipoca não arrebenta, o ovo não choca, o leite sempre azeda, o feijão vive 

queimando na panela, entre outros estranhos acontecimentos.  

http://portacurtas.org.br/filme/?name=cacadores_de_saci 

 

 

 

 

  

http://portacurtas.org.br/filme/?name=alma_carioca_um_choro_de_menino
http://portacurtas.org.br/filme/?name=historietas_assombradas_para_criancas_malcriadas
http://portacurtas.org.br/filme/?name=historietas_assombradas_para_criancas_malcriadas
http://portacurtas.org.br/filme/?name=cacadores_de_saci


Músicas Sugeridas: 

 Bumba meu Boi – Jackson do Pandeiro 

 Boi da Lua – Papete 

 Festa de um Povo/ Boi Garantido – Carrapicho 

 Festa do Boi Bumbá – Carrapicho 

 Sítio do Picapau Amarelo – CD 

 Dança do Saci-pererê – Angélica 

 Emília, a boneca gente – Baby do Brasil 

 Canções do Brasil – CD (Palavra Cantada) 

 

 

Confecção do Boi Bumbá: 

http://www.youtube.com/watch?v=4q7igp7kF-c&feature=related 

  

http://www.youtube.com/watch?v=4q7igp7kF-c&feature=related


Modelo do Boomerangue  
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