
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: APRESENTANDO A PIPA 

Brincar é um bem cultural e produzido historicamente pela sociedade, e um 

dos direitos fundamentais para o desenvolvimento infantil. Muitas brincadeiras são 

passadas de geração em geração e por isso fazem parte do nosso folclore. A atividade de 

hoje tem como objetivo resgatar um pouco dessa cultura enraizando as nossas tradições. 

 A pipa é uma brincadeira muito antiga e bem divertida. Existem muitos tipos, e elas 

mudam de nome dependendo da sua região. Vamos deixar aqui dois modelos que poderão 

ser feitos, bem simples e com pouco recurso. Você vai precisar de: uma sacola plástica, 

linha, jornal, revista, folha de caderno ou sulfite. O elemento fundamental para a diversão ser 

garantida é o vento, portanto, após a confecção do brinquedo, convide a criança para ir a um 

local externo, procure a direção do vento e faça a mágica acontecer, sempre enaltecendo 

para a criança que essa brincadeira não acontece sem esse elemento natural. Vai ser um 

momento incrível no qual certamente você revivera a sua infância, aproveite e fale para 

criança como era legal brincar de pipa na sua época. 

 Assistam juntos o vídeo abaixo, para que a criança possa entender um pouco sobre a 

nossa cultura. Registre esse momento através de fotos ou vídeos, estamos aguardando. 

Link do vídeo:  https://youtu.be/VTvhVRHdIBE 
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Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: APRESENTAÇÃO DE VÍDEO 

PERSONAGENS DO FOLCLORE BRASILEIRO 

 O Folclore é composto por criações culturais, mitos, lendas, 

brincadeiras e muita comida, de uma comunidade. Ele é fundamentado nas tradições de um 

grupo ou região. No dia 22 do mês de agosto é comemorado o folclore brasileiro, com 

brincadeiras passadas de geração em geração dessa tradicional festa da cultura popular 

brasileira. 

Sendo assim, na atividade de hoje, em um ambiente tranquilo e acolhedor assista ao vídeo 

com os diversos personagens do folclore brasileiro e logo depois, peça a criança para falar 

os nomes dos personagens para desenvolver a oralidade e conhecer um pouco da cultura 

popular do nosso país. E não esqueça de nos enviar fotos ou vídeo das crianças. 

Link: https://youtu.be/eCLPV-uc5sw 

 (Folclore Brasileiro em Animação Infantil) 
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