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Atividade: Lencinho na mão.                      

Objetivo: O brincar é um estímulo para o desenvolvimento infantil. É nas brincadeiras que a 

criança cria, imagina, interage, aprende a ser ágil em todas as potencialidades. 

Materiais necessários: TV, notebook, celular, ou até a própria música cantada.      

Como realizar a atividade: Organize um espaço amplo, tranquilo, onde possa sentar-se, 

conversar e explicar em poucas palavras sobre a brincadeira a ser realizada. É uma atividade 

simples e fácil que as crianças gostam e se divertem muito. O que fazer, como fazer e por em 

prática? Selecione quem irá brincar, então forme uma roda e todos sentados com pernas de 

índio, escolha uma pessoa que deverá iniciar a brincadeira. Pegue um objeto, um lencinho, ou 

o que for necessário no momento e em seguida, a criança deverá correr em volta da roda e 

se possível, todos poderão ajudar com a música. Poderá colocar o vídeo ou simplesmente 

cantar acompanhando a letra logo abaixo. Assim que terminar a canção, a criança escolherá 

um amigo e colocará o objeto atrás de suas costas e este, deverá levantar-se e correr atrás, 

tentando pegar. A criança deverá correr e ocupar o lugar vazio do amigo. Se no caso, for 

pego, este ficará no círculo chocando. A brincadeira continua até que todos possam participar 

e o processo é sempre a repetição. É uma brincadeira divertida que poderá envolver toda a 

família e é uma forma de aprender juntos. Na atividade terá o link para acessar ou também a 

letra da música.  

Link:  https://youtu.be/Okz41Yrxag8 

Letra da música: 

Corre cotia de noite e de dia e debaixo da cama da sua tia, corre cipó na casa da avó, 

lencinho na mão caiu no chão, moça bonita do meu coração. Posso jogar? Pode. Ninguém vai 

olhar? Não. Então, vou jogar!                            

A outra versão: 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. Então eu 

vou jogar. Agora que já assistiram ao vídeo ou contaram a música durante a brincadeira, não 

se esqueçam de nos enviar uma foto ou um vídeo bem legal, dizendo se gostaram ou não. 

Boa atividade.                

https://youtu.be/Okz41Yrxag8

