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TEMA: SEMANA DO LIVRO 

ATIVIDADE: CORRE COTIA 

Olá, famílias! 

Hoje vamos resgatar uma brincadeira muito divertida e que é praticada há muitos anos, 

desde os tempos dos avós dos nossos avós. 

Corre cotia é uma brincadeira do tipo "pega-pega com ciranda". Sua cantiga varia de 

acordo com a cultura local e também é conhecida como lencinho branco ou lenço atrás. As regras 

são fáceis: todos os participantes, com exceção de uma criança, ficarão sentados formando um 

círculo. A criança que ficar de fora da roda será o "pegador". 

  Com um lencinho nas mãos ele caminhará lentamente em volta da roda, enquanto os 

demais cantam a cantiga. Ao término da canção, os participantes escondem os rostos e o 

pegador irá colocar o lenço atrás de um dos que estão sentados sem que ninguém perceba. 

Depois de alguns instantes ele anunciará que todos devem olhar para trás, para saber quem está 

com o lenço. 

 

 

 

 

Aquele que estiver com o lenço atrás, irá perseguir o" pegador" para tentar pegá-lo, e este 

deverá sentar-se no lugar que está vago. Dando continuidade a brincadeira. 

 



 
Essa brincadeira estimula a coordenação motora, equilíbrio, direção, atenção, 

concentração, gestos e movimentos. 

Cante com a criança a cantiga (pois é importante o contato dela com diferentes gêneros 

textuais) e em seguida fale que ela precisa fechar os olhos enquanto você esconde o lencinho. 

Feito isso peça que a criança procure o lenço, ao encontrar vocês podem inverter, ela esconde e 

o responsável procura. 

Segue abaixo a letra da cantiga: 

                    “CORRE COTIA”  (Hélio Ziskind) 

Corre Cotia na casa da tia, 

Corre cipó na casa da vó. 

Lencinho na mão, 

Caiu no chão. 

Moça bonita, 

Do meu coração. 

Posso jogar? 

Pode! 

Ninguém vai olhar? 

Não! 

 

A atividade está disponível para acesso no link: https://youtu.be/Okz41Yrxag8  

 

Bom divertimento!!! 

 

 

 

Observação: Caso não haja o número suficiente de pessoas para a brincadeira, você pode 

adaptá-la da seguinte maneira: 

 Não se esqueça de registrar 

esse momento enviando 

comentários, vídeos ou fotos no 

nosso grupo de WhatsApp! 

 

https://www.google.com/search?sa=X&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk02B73ug2RNIg_s4jUD54UOs-8XU7w:1616427855669&q=H%C3%A9lio+Ziskind&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCwpzCsoW8TK53F4ZU5mvkJUZnF2Zl4KAHYZoBgfAAAA&ved=2ahUKEwjvi5GBn8TvAhUfILkGHbziDGcQMTAAegQIBRAD
https://youtu.be/Okz41Yrxag8

