
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE MUSICAL: SAPO CURURU- Galinha Pintadinha 2 

Oficial 

 

As cantigas infantis também fazem parte do nosso folclore. E além do 

mais são excelentes estratégias para estimular o desenvolvimento infantil. 

Sejam canções de ninar, em brincadeiras, desenhos animados ou filmes, esses momentos 

são extremamente prazerosos e ricos. 

Para a nossa atividade de hoje, sugerimos que em um local tranquilo a família assista 

ao vídeo da música “Sapo Cururu” e cantando com a criança a estimulando a imitar o sapo. 

Registre com fotos ou vídeo e compartilhe conosco no grupo do WhatsApp.  

 

https://youtu.be/ZrxjmULA9Ug 
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Estratégia de Aprendizagem: 

 A LENDA DO BOITATÁ  

O folclore é um saber que se valoriza ao longo de tempo e perpetua no imaginário 

e no dia a dia de uma comunidade. Folclore palavra de origem inglesa que significa 

“sabedoria ou conhecimento de um povo”. O folclore faz parte do resgate da história, do 

reconhecimento do passado, e da identidade cultural do país. As lendas do folclore brasileiro 

fazem parte da cultura popular, por isso conhecê-las é uma forma de resgatar tradições e 

fortalecer nossa identidade. 

 A proposta da atividade de hoje é assistir ao vídeo sobre lenda do Boitatá, uma cobra 

de fogo que ilumina a floresta. O adulto responsável deverá assistir com a criança o vídeo e 

depois confeccionar uma cobrinha feita com argolas de papel. Para fazer a cobrinha o adulto 

deverá cortar o papel em tiras e ir colando as argolas, para fazer a cabeça da cobrinha, cortar 

o papel triangular e desenhar a língua e os olhinhos. Depois de pronto, só deixar a criança 

brincar, imaginando ser o Boitatá da história. Segue um vídeo explicativo de como fazer a 

cobrinha. Registrar esse momento de 

brincadeira com a cobrinha e enviar fotos 

no grupo do WhatsApp.  

Link de vídeo:https://youtu.be/6gErX5pNLbU 

 

Vídeo explicativo de como fazer a 

cobrinha  

https://youtu.be/8i8MjmqQlgg 
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