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4ª Atividade da semana: Brincadeira Folclórica (Pião) 

Objetivo: Resgatar algumas brincadeiras antigas de forma lúdica, que dê prazer à criança e aos 

familiares. 

Como fazer: Pais ou responsáveis irão precisar de tampinha de garrafa e palito de dente. A 

brincadeira é simples, porém muito divertida para a criança. Os responsáveis devem pegar a 

tampinha da garrafa e fazer um furo no meio com um prego, depois encaixe o palito de dente (mas 

tirem as pontas), está pronta a brincadeira. Agora, se sente com se filho (a), gire o pião na frente 

dele e conforme o pião estiver girando, registre com fotos ou vídeo qual foi à reação da criança. 

Obs.: pode ser feito também com a tampinha do detergente conforme imagem a baixo. 
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Tema: Folclore - Lendas e Costumes 

 

Atividade: Dedoche com dobradura do saci 

Essa atividade tem como objetivo estimular a atenção, concentração, criatividade, coordenação 

visual, auditiva e psicomotora, que são essenciais para o desenvolvimento cognitivo no processo 

de ensino aprendizagem. 

O origami (dobradura) é uma forma de arte do Japão na qual é possível criar uma figura plana ou 

tridimensional em papel por meio de dobras geométricas. 

Desenvolvimento: Em sequência com a atividade do dia anterior vocês farão a dobradura do Saci. 

Pais/responsáveis conforme instruções do vídeo que segue logo abaixo, dobrarão o papel 

permitindo que a criança participe vincando as dobras na folha. Depois de pronto o Saci, peça para 

ela pintar o gorro de vermelho e o rosto de marrom. O adulto fará os detalhes do rosto e colará ou 

fixará com fita adesiva o rolo de papel higiênico atrás da dobradura, formando assim, o dedoche. 

Agora com ele pronto coloque a música do Saci para criança acompanhar, cantando e fazendo 

movimentos. 

Materiais necessários:  folha de papel sulfite/caderno, giz de cera, lápis de cor, canetinha, cola, 

fita adesiva e rolo de papel higiênico. 

Link para atividade: https://youtu.be/QitAXWepjqk 
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