
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE: VIVO!  MORTO! 

A proposta de hoje é uma divertida brincadeira folclórica 

que além de estimular a concentração, atenção, coordenação motora, agilidade e a 

expressão corporal, toda família pode participar e se divertir juntos. Vamos aprender? 

 Primeiro, escolha um lugar tranquilo e espaçoso em sua casa para realizar a 

brincadeira. Em seguida, convide a criança e toda a família para brincar e escolha quem será 

o líder, que deverá ficar de frente para os participantes para dar os comandos e iniciar a 

brincadeira. Quando o líder disser: "Morto", todos devem se agachar. Quando o líder disser: 

"Vivo", todos devem ficar em pé. Quem errar o comando é eliminado, até ficar somente um 

participante, que será o vencedor e o próximo líder. Neste momento, antes de iniciar a 

brincadeira, faça uma demonstração para a criança dos movimentos. Caso ela apresente um 

pouco de dificuldade, auxilie-a a reproduzir os movimentos corretamente. Sempre fazendo 

com que ela se sinta estimulada para realizar a atividade.  

 Aproveitem esse momento e boa diversão! 

E não esqueça de registrar esse 

momento através de vídeo ou foto e 

compartilhar conosco! 
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Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: BRINCADEIRA ESCONDE-ESCONDE 

 

 O folclore brasileiro são as lendas, os mitos, músicas e brincadeiras que são 

passadas de geração a geração e mexe com a imaginação e fantasias das pessoas. 

Trabalhar a cultura popular brasileira no ambiente escolar é importante para a valorização 

de cada pessoa com seu costume e forma de viver. 

A proposta desta atividade é desenvolver com a criança uma brincadeira bem conhecida e 

tradicional que faz parte do folclore brasileiro “ESCONDE-ESCONDE” nela a criança 

manifesta alegria, entusiasmo, e muita euforia fica ansiosa para procurar e assim todos se 

divertem. Será estimulado a oralidade, o movimento, a atenção e noção numérica. 1, 2, 3 

• A criança poderá procurar enquanto os demais se escondem 

• Quem for procurar deve fechar os olhos e contar até três 

• Os demais participantes devem se esconder 

• Ao terminar de contar a pessoa que vai procurar deve gritar: “ quem se escondeu, 

se escondeu,, quem não se escondeu lá vou eu”. 

• Quando encontrar quem se escondeu grite: 

encontrei! encontrei! pule muito e 

comemore.  
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ANEXO:. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/Kiz7fYp7kKo 

https://youtu.be/Kiz7fYp7kKo

