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                                                   FOLCLORE  

LINK DA LENDA: https://youtu.be/CQ7ma59SBn8   

BOI – BUMBÁ 

 

LINK: https://youtu.be/5iHwvn4VWqA 

CONFECÇÃO BOI BUMBÁ OU BUMBA MEU BOI COM ROLO DE PAPEL 

HIGIENICO. 

 

Atividade: Confecção do Boi – Bumbá. 

Recursos: folha de papel, lápis preto, lápis de cor, giz de cera, cola, tesoura, 

rolo de papel higiênico e palitos de sorvete 

Estratégia:  

O adulto responsável irá assistir com a criança os dois vídeos: lenda do Boi -

Bumbá e confecção do Bumba meu boi. A Seguir conversará  com a criança 

sobre a lenda e  a auxiliará a confeccionar o boi com rolo de papel higiênico. 

Observação: não precisa fazer o desenho igual ao do vídeo, pode usar sua 

criatividade para criar o seu próprio padrão de desenhos. Registre esta atividade 

através de vídeos e envie para o grupo com uma breve descrição do 

comportamento da criança durante à atividade. 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade é  estimular a coordenação motora fina através 

de sinais gráficos para criar  elemento do folclore brasileiro. 

 

https://youtu.be/CQ7ma59SBn8
https://youtu.be/5iHwvn4VWqA
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SEMANA DO FOLCLORE! 

  

 

Atividade: Colagem do cabelo vermelho. 
 
Recurso: Impressão ou desenho do curupira, recorte de papel vermelho (revista, 
jornal, crepom ou qualquer outro papel vermelho), cola.  
 
Estratégia: Como observado na imagem, o adulto irá desenhar ou imprimir o 
Curupira personagem do folclore brasileiro, após ofereça a criança o desenho 
utilizando pedaços de papel picado vermelho, peça para a criança fazer bolinhas 
com esse papel e colar nos cabelos do Curupira. Vamos estimular os pequenos 
movimentos das mãos e dos dedos, além de nos divertir!   
 
 
Curiosidade sobre esta atividade: O movimento de pinça é o movimento que 
envolve os dedos polegar e indicador para pegar pequenos objetos. Embora 
cada bebê tenha seu próprio ritmo de desenvolvimento, essa destreza com 
os dedos costuma aparecer por volta dos 8 ou 9 meses do bebê, mas é 
aprimorada com o tempo – e, como tudo na vida, com a prática! É graças a 
essa habilidade motora fina que podemos segurar um lápis para rabiscar, 
desenhar ou escrever, fechar um zíper ou segurar uma agulha ou a palheta 
de um violão. 
 

 
 


