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Link da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=pIGqktQkQSU 

Aprenda a fazer uma pipa Capucheta. 
  

Atividade: Confeccionar e Brincar de Capucheta. 

 

Recurso: Folha de papel, jornal, revista e linha. 

 
Estratégia: O adulto irá conversar com a criança comunicando que terão um 

momento de grande brincadeira e descontração em família, então em um 

ambiente confortável pegue a folha de papel que tiver em casa para 

confeccionar a Capucheta, com o auxílio da criança e na sequência mostre 

como deve fazer para soltar, deixando o vento levar, pergunte o que a criança 

achou da brincadeira e compartilhe este momento conosco com fotos ou vídeo. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A Capucheta é um brinquedo folclórico, 

inventado em 1922, também conhecido como papagaio ou pipa sem varetas. 

O desafio maior é fazer o brinquedo voar. Desperta a imaginação e a 

curiosidade, desenvolve a capacidade de comunicação, também 

permite diversão de forma muito mais completa e sem amarras, garantindo 

que a criança tenha uma infância mais feliz e com experiências enriquecedoras 

em família. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pIGqktQkQSU


    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 27/08/2021 SEMANA: 23 
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Berçário 2 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

  
 

                       
             

           Atividade: Brincando de esconde-esconde. 
 

Estratégia:  
Dialogar em família sobre o folclore destacando que além das danças, 
histórias e lendas existem também algumas brincadeiras folclóricas e 
que em família irão realizar uma delas sendo ela a brincadeira de 
esconde-esconde. 
Em um ambiente de livre escolha realizar a brincadeira, consiste em 
uma pessoa tapar os olhos e contar até dez se mantendo parado em 
uma determinada base e os demais se esconderem, após a contagem a 
pessoa deverá sair para procurá-los, ao serem encontrados devem 
correr até a base para tentar chegar antes do que a pessoa que as 
encontrou. Auxiliar a criança durante as etapas da brincadeira. 
Compartilhe no grupo da sala os registros e se a criança se divertiu e 
conseguiu seguir as etapas da brincadeira. 
Boa realização. 
 
 
Curiosidade sobre essa atividade:  
Possibilita diversão, interação em família, conhecimento de diferentes 
culturas e resgate de brincadeiras folclóricas. Estimula o 
desenvolvimento motor, noção de espaço e tempo e aprimoramento do 
cognitivo. 
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Link da atividade:  

https://youtu.be/X9zjbRkI7n8 - Música Ciranda Cirandinha - Turma do Folclore. 

 

Atividade: Brincadeira Folclórica: Ciranda-cirandinha. 

 

Recursos: Internet, celular, notebook, tablet ou smart tv. 

 

Estratégia:  

 
Vamos realizar uma atividade bem divertida? O adulto deverá reservar um 
lugar bem espaçoso na casa, convidar a criança e toda a família para 
brincarem juntos de ciranda cirandinha, uma brincadeira em que todos dão as 
mãos formando assim uma roda, girando para o lado conforme a música: 
https://youtu.be/X9zjbRkI7n8,  a criança estará explorando os objetivos de 
aprendizagem através do lúdico, participando de uma roda de música cantada 
em família. Não se esqueçam de partilhar conosco a realização da atividade 
através de foto e vídeo no grupo da sala. Bom divertimento! 
  

Curiosidade sobre esta atividade: 

  

O Folclore não é apenas lendas e histórias, e a proposta dessa atividade é 

trabalhar a lateralidade, a coordenação motora, a socialização familiar e ao 

mesmo tempo trabalhar os costumes tradicionais como as brincadeiras que são 

passadas de geração para geração e a maioria delas as crianças conhecem 

através da sua família ou dos professores na educação infantil. 
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