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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Prática de Linguagem: Leitura/escrita (autônoma e compartilhada); Análise sintática. 

Objetos do Conhecimento: Compreensão em leitura; Ortografia. 

 

FOLCLORE: “MEMÓRIAS DE INFÂNCIA” 

 

Muitos brinquedos e brincadeiras que conhecemos são parte do folclore brasileiro, pois são 

ensinadas de geração em geração. Leia um trecho de uma reportagem sobre alguns brinquedos 

tradicionais: 

 

 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/brincadeiras-folcloricas/ Acesso em 19/08/2020. 

 

 

1- Converse com seus familiares e descubra quais desses brinquedos fizeram parte da infância 

deles. Registre. 

  

  

  

 

https://www.todamateria.com.br/brincadeiras-folcloricas/
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2- Que tal aprender a fazer uma pipa?  

 

Materiais: 

 2 varetas de bambu ou de palha de coqueiro 

 Fita adesiva colorida 

 Tesoura sem ponta 

 Papel de seda 

 Papel crepom ou seda (para a rabiola) 

 Linha nº 10 

 

Como fazer: 

1) Recorte o papel de seda em forma de quadrado, com aproximadamente 30 cm. 

 

2) Cole um dos palitos na diagonal. 

 

3) Faça um arco com o outro palito e cole-o cruzando por cima do palito que já está colado. 

 

4) Faça dois furinhos no lugar onde as duas varetas se cruzam (um furo de cada lado). 

 

5) Passe a linha pelos buracos e, sem cortá-la, dê um nó. Amarre a linha para puxar a pipa 

a partir do nó. (mas deixe um espacinho). 

 

6) Por último faça uma rabiola bem colorida, com o papel crepom (é só cortar umas tiras 

de papel crepom colorido) ou papel seda (corte uns pedaços do papel e cole num fio de 

linha) e depois é só amarrar na pipa (na parte de baixo da vareta reta). 
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Observe as imagens a seguir: 

 

Fonte: https://www.dicasmiudas.com.br/como-fazer-sua-propria-pipa/ Acesso em 19/08/2020. 

 

 

3- Além de brinquedos, algumas brincadeiras também são folclóricas, leia cada explicação e 

descubra qual brincadeira é: 

 

PEGA-PEGA ESCONDE-ESCONDE AMARELINHA 

 

a)  

 

Pode ser jogada sozinho ou em grupo. No chão é desenhada uma sequência de um e depois 

dois quadrados. São feitos dez quadrados e em cada um escreve-se um número (de 1 a 

10). Com uma pedra, por exemplo, cada jogador deve acertar na casa dos números em 

sequências e ir pulando (com um e dois pés) cada quadra, até chegar no final. O jogador 

não pode pisar no número que está a pedra, nem nas linhas dos quadrados. Assim, ganha 

quem conseguir atingir todos os números e pular sem pisar fora ou na quadra que está 

lançada a pedra. 

  

 

https://www.dicasmiudas.com.br/como-fazer-sua-propria-pipa/
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b)  

 

Em grupo, uma pessoa é escolhida para ser o pegador de outras. Assim que este encosta a 

mão em outras, a pessoa fica fora de jogo. O objetivo é tocar em todos os jogadores. Há 

diversas versões dessa brincadeira popular. Uma delas é quando o pegador toca numa 

pessoa, essa muda sua posição e passa a pegar as outras. 

 

 

c)  

 

Brincadeira em grupo onde uma pessoa fica encarregada de contar (geralmente até 10) e 

de olhos fechados, até que os outros se escondem. O local onde a pessoa realizou a 

contagem é utilizado para imunizar os outros, o qual é chamado de "pique". Por isso, em 

alguns lugares essa brincadeira é também conhecida por pique-esconde. Se o último 

jogador conseguir atingir o pique e dizer a frase "salvo o mundo", todos os jogadores que 

foram pegos ficam salvos. A partir disso, a mesma pessoa deve realizar a contagem 

novamente. 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/brincadeiras-folcloricas/ Acesso em 19/08/2020. 

 

 

Se possível assista ao vídeo sobre como fazer uma pipa simples e fácil.  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Uvi6p_fKI-g Acesso em 19/08/2020. 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/brincadeiras-folcloricas/
https://www.youtube.com/watch?v=Uvi6p_fKI-g

