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Essa  semana  é  especial,  vocês  comemoraram,  na  segunda  feira,  o  Dia            

das  Crianças.  É  uma  data  onde  parece  que  tudo  fica  mais  alegre  e  divertido.               
Mas  afinal,  como  foi  criado  o  dia  das  Crianças?  Foi  pensando  nessa  pergunta              

que   fui   atrás   da   resposta,   e   vou   compartilhar   com   vocês.  

O   DIA   DAS   CRIANÇAS  

O  Dia  das  Crianças  é  uma  data  comemorada  em  diferentes  países.  De             

acordo  com  a  história  e  o  significado  da  comemoração,  cada  país  escolhe  uma              

determinada  data  e  certos  tipos  de  celebração  para  lembrar  de  seus  menores.             
Ao  mesmo  tempo,  o  Fundo  das  Nações  Unidas  para  a  Infância  (UNICEF)             

convencionou   o   dia   20   de   novembro   para   se   comemorar   o   dia   das   crianças.  
 

A  escolha  desta  data  se  deu  porque  nesse  mesmo  dia,  no  ano  de  1959,               

o  UNICEF  oficializou  a  Declaração  dos  Direitos  da  Criança.  Nesse  documento,            
se  estabeleceu  uma  série  de  direitos  válidos  a  todas  as  crianças  do  mundo              

como  alimentação,  amor  e  educação.  No  caso  brasileiro,  a  tentativa  de  se             
padronizar   uma   data   para   as   crianças   aconteceu   algumas   décadas   antes.  

 

Em  1923,  a  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  então  capital  do  Brasil,  sediou  o  3º                
Congresso  Sul-Americano  da  Criança.  No  ano  seguinte,  aproveitando  a  recente           

realização  do  evento,  o  deputado  federal  Galdino  do  Valle  Filho  elaborou  o             
projeto  de  lei  que  estabelecia  essa  nova  data  comemorativa.  No  dia  5  de              

novembro  de  1924,  o  decreto  nº  4867,  instituiu  12  de  outubro  como  data  oficial               

para   comemoração   do   Dia   das   Crianças.  

 

 



 

 

 

Amanhã   a   gente   continua    para   saber   um   pouco   mais   sobre   o   Dia   das  

Crianças,   vamos   para   mais   curiosidades:  

De   onde   surgiu   a   brincadeira   CIRANDA  

 
 Ciranda  A  famosa  dança  infantil,  de  roda,  conhecida  em  todo  o  Brasil,               

teve  origem  em  Portugal,  onde  era  um  bailado  de  adultos.  O  Semelhante  a  ela               
é  o  fandango,  baile  rural  praticado  até  meados  do  século  XX  no  interior  do  Rio                
de  Janeiro  (Parati)  e  São  Paulo,  em  que  homens  e  mulheres  formavam  rodas              
concêntricas,   homens   por   dentro   e   mulheres   por   fora.   

Os  versos  que  abrem  a  ciranda  infantil  são  conhecidíssimos  ainda  hoje:            
"Ciranda,  cirandinha/  Vamos  todos  cirandar/  Vamos  dar  a  meia  volta/  Volta  e             
meia  vamos  dar".  De  resto,  há  variações  regionais  que  os  complementam            
como  "O  anel  que  tu  me  deste/  Era  vidro  e  se  quebrou./  O  amor  que  tu  me                  
tinhas/   Era   pouco   e   se   acabou"  

 

Antigamente  essa  era  uma  brincadeira  muito  popular  entre  as  crianças,           
Tinha-se  o  costume  dos  pais  ficarem  no  portão  conversando  e  as  crianças             
brincando   na   rua   até   tarde   da   noite.  

No   site   abaixo   você   encontrará   45   músicas   de   cantigas   de   roda,   

https://lunetas.com.br/45-cantigas-folcloricas-para-brincar-de-roda-com-as-cria 
ncas/   

 

 

Atividade:  

 

https://lunetas.com.br/45-cantigas-folcloricas-para-brincar-de-roda-com-as-criancas/
https://lunetas.com.br/45-cantigas-folcloricas-para-brincar-de-roda-com-as-criancas/


 

 

Após  conhecer  um  pouco  mais  sobre  uma  brincadeira  tradicional,  e  já            
sabe  que  não  tem  apenas  a  música  Ciranda  Cirandinha  para  embalar  a  roda,              
agora   é   a   sua   vez   de   brincar,   pode   ser   com   seus   familiares   ou   amigos.  

Entre  nos  links  abaixo  e  veja  as  diferentes  formas  de  Brincadeiras  de             
roda.  

● Da   abóbora   faz   melão  

https://www.youtube.com/watch?v=EfDKhsI-7yY   

 

● Meu   anel   de   pedra   verde:  

https://www.youtube.com/watch?v=JIOI8hHVjrA   

 

● Abre   a   roda   Tindolelê   e   Escravos   de   Jó  

https://www.youtube.com/watch?v=qc2I7UmUv1U  

 

 

 

Boa   diversão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EfDKhsI-7yY
https://www.youtube.com/watch?v=JIOI8hHVjrA
https://www.youtube.com/watch?v=qc2I7UmUv1U


 

 

ESCOLA   MUNICIPAL    PROFESSORA   LAVÍNIA   DE   FIGUEIREDO   ARNONI  

Nome   do   aluno:  Data:    14/10/2020  Semana:  

7  Professor:    Elisangela   Pinho   e   Ilza   A.   C.   Simão  Turma:     5ºANO   

Componentes   Curriculares:   Matemática    

Hoje  em  Matemática  vamos  conhecer  um  pouco  sobre  o  jogo  “Cama  de             
Gato”,  que  em  seu  decorrer  exige  sequência  de  movimentos  para  formar  as             
diferentes   figuras   do   jogo.  

 

De   onde   surgiu   a   brincadeira   Cama   de   Gato?  

Origem  
A  corda  é  um  invento  bem  antigo.  Com  ela,  os  homens  fabricavam             

armadilhas,  montavam  cabanas,  faziam  redes  de  dormir  e  de  pescar,  e,  tempos             

depois,  a  corda  foi  utilizada  para  fazer  roupas.  E  foi  com  ela  que  foi  inventada                
uma   brincadeira   muito   conhecida   no   Brasil:   a   cama   de   gato.  

 A  cama  de  gato  não  tem  origem  definida.  Enquanto  uns  afirmam  que              
ela  seja  de  origem  asiática,  outros  dizem  ser  uma  brincadeira  indígena.  A  cama              

de  gato  também  é  conhecida  como  jogo  do  cordel,  jogo  da  linha,  jogo  da  guita,                

jogo   do   berço,   jogo   da   serra,   jogo   da   bandeira   e   pé   de   galo.  

Esta  brincadeira  consiste  em  utilizar  uma  corda  entre  os  dedos  das            

mãos,  manipulando  com  a  colaboração  de  um  parceiro  de  modo  a  obterem  os              
mais  diversos  efeitos  e  figuras  numa  sequência  pré-estabelecida,  logo  que  se            

obtém  uma  figura,  esta  é  transformada  por  nova  operação  realizada  pelo            

parceiro,  e  assim  sucessivamente.  Os  efeitos  alcançados  com  as  manobras  de            
entrelaçamento   da   corda   são   variados   e   diferentes   conforme   a   tradição   cultural.   

Essa  brincadeira  vem  sendo  praticada  há  séculos  pelos  mais  diversos           
povos,  e,  para  os  etnólogos,  ainda  hoje  é  um  problema  explicar  por  que  povos               

de  regiões  e  culturas  tão  distintas  –  como  os  Maoris  da  Nova  Zelândia,  os               

esquimós  do  Ártico,  os  índios  norte-americanos  e  os  membros  de  várias  tribos             
africanas   –   criam   figuras   exatamente   iguais   em   suas   “cama-de-gato”.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cama_de_gato  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cama_de_gato


 

 

 

Atividade:  

Você  precisará  de  um  barbante  com  aproximadamente  1,5m  de          
comprimento,   amarrado   com   um   nó.  

Acompanhe  no  vídeo  abaixo  a  sequência  dos  movimentos  e  os  nomes            
das   figuras   formadas:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EFkH0bY1o-Y  

 

O  próximo  vídeo  explica  com  mais  detalhes  os  movimentos  sequências,           
assista:   

 

https://www.youtube.com/watch?v=qaxEdtco9JU   

 

Convite   alguém   para   jogar   com   você,   e   bom   jogo.  
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