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Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas 

Olá crianças, como estão?  Esperamos que bem!! Hoje nosso tema será 
a “Regiões e suas manifestações culturais”, nosso país é grande e muito 
rico, cada região tem a sua maneira de falar, tradições e costumes, tudo dentro 
do mesmo país, o nosso Brasil. Então, em nossa atividade, vamos conhecer 
um pouco da cultura da região Nordeste, através de brincadeiras. 

A região Nordeste não é diferente das outras regiões do país, as 
crianças amam brincar. E as brincadeiras podem ter nomes diferentes, mas 
são conhecidas em qualquer lugar. 

 Quem conhece a brincadeira boca de forno? É a mesma brincadeira 
que conhecemos como “mestre mandou” aqui em nossa região. Então, vamos 
agora fazer essa brincadeira com os nossos pequenos? Vejam como é fácil! 
Segue as instruções da brincadeira. 

 

Atividade: Boca de forno ou Mestre mandou 

As crianças devem decidir quem vai ser a „comandante‟ do grupo através de 
um sorteio. (Na brincadeira pede-se para as crianças decidir, mas como os nossos são 
pequenos, os pais ou responsáveis podem escolher). Os comandos serão assim: 

- Boca de forno! (comandante) 

- Forno! (crianças) 

- Faz o que eu mando? (comandante) 

- Faço! (crianças) 

- E se não fizer? (comandante) 

- Ganha um bolo!  No caso, paga uma prenda(crianças). 

O comandante manda que as crianças corram um quarteirão, ou peguem um 
objeto de cor vermelha, verde, ou até mesmo objetos que tenham em casa e que 
possam brincar. Quem chegar por último leva um „bolo‟ ou paga uma prenda. A 
criança que estiver comandando deve ser trocada de três em três tarefas solicitadas. 
Dica: Você pode fazer vários comandos diferentes para as crianças, como pedir para 
criança fazer balbucios, sons com a boca, sons com os dedos, bater palmas, bater no 
peito, bater os pés no chão, faça os comandos que desejar. 
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