
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO: 

O folclore é um acervo cultural, conjunto de costumes, 

artes, lendas, mitos, provérbios e ensinamentos. Com base nele, 

entendemos crenças, valores e contextos de um grupo social. Com 

tanta informação passada de forma tão colorida e didática, é uma 

ferramenta excepcional e bastante lúdica para promover uma educação para a vida. 

A criança, quando aprende as músicas, brincadeiras e histórias, entre outros 

materiais folclóricos, também conhece o passado e a identidade do seu povo. 

Hoje iremos conhecer a Lenda do Curupira, um dos personagens mais famosos 

do folclore brasileiro e com uma história fantástica de proteção da floresta.  

 

 Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: LENDA DO CURUPIRA 

Antes de iniciar esta atividade, escolha um momento adequado, onde a 

criança não esteja com brinquedos ou outras distrações. Convide ele(a) fazendo a seguinte 

pergunta:  

 Você já ouviu falar da história de um menino que tem o cabelo vermelho e que anda 

com os dois pés ao contrário? 

Essa pergunta despertará a curiosidade da criança, fale que vocês irão assistir 

um vídeo que conta a lenda do Curupira, peça para ela prestar bastante atenção, pois vocês 

irão conversar sobre tudo o que viram no vídeo. 
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Pronto! Esse será um momento de resgatar memórias sobre costumes e tradições 

populares. Nessa conversa com a criança, explique que a lenda do Curupira faz parte do 

“Folclore”, e que essa palavra significa: Conhecimento de um povo, dos nossos 

antepassados, aqueles que passaram por nós e por nossos pais. Fale também que esse 

personagem, “o Curupira” tem seus cabelos vermelhos e pés ao contrário, porque faz parte  

do imaginário, pois as lendas é uma mistura de história e fantasia. 

Agora chegou o momento de a criança comentar tudo o que lembra da lenda que 

acabou de assistir. Faça algumas perguntas, como: 

 

 O que o Curupira fazia na floresta? 

 Com quem ele conversava?  

 Quem queria cortar as árvores? 

 

   Dicas: Deixa a criança explicar com suas próprias palavras tudo o que lembra, mas quando 

for necessário, interaja falando de pontos importantes da história, como: O Curupira protegia 

a floresta, os animais o ajudavam a plantar e cuidar do verde, o Curupira para espantar o 

lenhador correu bastante, deixando-o confuso com várias pegadas no chão, etc.  

Este momento além de trazer riqueza cultural, também irá contribuir na ampliação 

do vocabulário da criança e entre outras habilidades importantes para essa faixa-etária. 

 

    

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do vídeo: https://youtu.be/gKpiIzfNQA8 

 

Não esqueça de nos enviar pelo grupo do WhatsApp um vídeo ou áudio da criança 

recontando a história. Queremos saber o resultado dessa conversa. 

 

https://youtu.be/gKpiIzfNQA8

