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Jogo: “Trilha do folclore” 

Cada casa deverá ter o desenho de um personagem do folclore e cada personagem deverá 
apresentar vários desafios. As crianças serão sinalizadas no jogo por tampinhas de garrafa pet 
de diferentes cores.  

Como jogar: 

 A criança em sua vez deve jogar o dado e avançar na trilha o número de casas que o dado 
apontar. 

 Ao chegar na casa correspondente a criança receberá um desafio que está dentro do 
envelope identificado com o personagem do folclore que marca a casa que parou. 

 O jogo é encerrado quando a primeira criança chegar ao final da trilha. 
 Os desafios apresentados podem ser advinhas, trava- línguas ou perguntas relacionadas aos 

personagens. 

Os desafios: 

 Em noites de lua cheia, costuma uivar. É uma mistura de homem e lobo ele é o: 
(Lobisomem); 

 De noite é um moço bonito que gosta de namorar, de dia vive no rio, ele é o: (Boto cor de 
rosa); 

 É uma mula que não tem cabeça e no lugar desta sai fogo, ela é a (Mula sem cabeça); 
 É um negrinho de uma perna só que usa uma carapuça vermelha, ele é o: (Saci Pererê); 
 Ele protege os animais e as florestas dos caçadores, ele é o: (Curupira); 
 O que é que dá um pulo e se veste de noiva? E a mamãe estrala na panela? (pipoca) 
 O que é o que é que tem asa e tem bico, mas não é galinha, e as pessoas usam para fazer 

café? (bule) 
 O que é o que é: de leite é feito, muito bom e nutritivo. Seu nome rima com beijo. (queijo) 

O/a professor/a pode ir dando dicas para ajudar as crianças a descobrirem as respostas. – 
 O doce perguntou pro doce, qual é o doce mais doce. E o doce respondeu pro doce que o 

doce mais doce é o doce de batata doce; 
 O dedo do Dudu é duro. 

Um exemplo de como você pode desenhar o seu tabuleiro: 



 

 

  

 
 
Hora da história: https://youtu.be/um1WHr1ejow 
 
Indicação Literária:  
https://drive.google.com/file/d/142IOrTdOG-9gzpgTGMM7B3LnipwARuKR/view?usp=sharing 


