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Corpo, gesto e movimento. O eu, o outro e o nós. 
 

 

18/06/2021 SEXTA-FEIRA 
 

REGIÃO NORTE E NORDESTE 

 ONTEM ASSISTIMOS UMA HISTÓRIA DE CORDEL. MAS VOCÊ SABE O QUE É CORDEL? SÃO 
POESIAS POPULARES QUE, ANTIGAMENTE, ERAM ESCRITAS E PENDURADAS EM UM 
“VARALZINHO” OU UMA “CORDINHA”, POR ISSO SE CHAMA CORDEL. OLHA COMO É: 

 

 

 

 

 

 OS DESENHOS SÃO SEMPRE PRETO E BRANCO. OLHA SÓ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AGORA QUE VOCÊ JÁ CONHECE COMO SÃO OS DESENHOS DE CORDEL, FAÇA NO SEU 
CADERNO UM DESENHO INSPIRADO NO CORDEL. LEMBRE-SE: SÃO SEM EM PRETO E BRANCO. 

 USE SUA CRIATIVIDADE!! DEPOIS VOCÊ PODE PENDURAR NO VARAL SE VOCÊ QUISER! 



 
 

 
ARTES 

 
Agora que você já treinou em seu caderno, vamos à atividade de artes: 

 
Atividade: Xilogravura 

Objetivo: conhecer a cultura nordestina, coordenação motora, arte brasileira. 

Materiais: embalagem de isopor, tinta preta um pouco diluída na água, pincel e folha de sulfite. 

Aplicação: Assistir o vídeo que está no link logo abaixo, ler para a criança sobre literatura de 
cordel e sua arte de monotipia. 

Mostrar a arte que está logo abaixo para as crianças conhecerem. 

 Em seguida a criança, fará um desenho (simples, do modo como conseguir) em uma placa 
(recomendo que seja uma embalagem de isopor), com uma caneta ou lápis, para ficar bem 
demarcado force a mão. 

 Depois a criança com a tinta preta diluída em água, passará no desenho e em seguida 
colocará na folha imprimindo o desenho, como se fosse um carimbo. 

Literatura de cordel é uma manifestação literária do interior do nordeste brasileiro. É um gênero 
literário feito em versos com métrica e rima e caracterizado pela oralidade e por uma linguagem 
informal. Temos o exemplo no vídeo no link logo abaixo. 

Os folhetos de cordel são expostos em cordas ou barbantes, presos por grampos. Monotipia é um 
tipo de gravura feita por desenho ou pintura sobre uma superfície lisa, a xilogravura é a técnica 
usada para fazer as ilustrações das literaturas de cordel. 

Pode tentar fazer, baseado na xilogravura de cordel, mas o mais importante é que eles tenham 
contato com a técnica, a história e a arte. 

Link do vídeo. 
https://youtu.be/ggvjDEpL0eQ 
 
Para auxiliar, seguem abaixo mais exemplos da literatura de Cordel. 



 
 

 
Literaturas de cordel 
 
Exemplo de como é feito. 

 



 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

OBSERVAÇÕES E ORIENTAÇÕES 
 
Alongamento 
 
Realizar de forma calma e com música se possível.  Alongar mãos, braços e antebraços 
 
Resgate as brincadeiras infantis – Coordenação motora com as mãos 
 
A atividade tem como objetivo trabalhar a coordenação motora da criança utilizando a brincadeira 
folclórica “Cinco Marias” ou “Cinco Pedrinhas”. A brincadeira consiste em jogar uma pedrinha para 
o alto e pegar as outras pedrinhas que estão no chão. Para a execução da atividade é necessário 
exercitar o ato de jogar a pedra para o alto e pegá-la novamente. Após fazer o exercício de forma 
adequada, dificultar os movimentos pegando mais de uma pedrinha no chão ou movimentá-las 
conforme aumenta a dificuldade. Segue link da Aula vídeo https://youtu.be/BF-LgKNi634  
 
Volta a calma 
 
Realizar relaxamento com música calma. Massagem facial. 

 


