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Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 

Tema: FOLCLORE 

Atividade: Chocalho Musical com Garrafa Pet. 

A atividade de hoje será uma brincadeira divertida!  Aproveitando o clima da Semana do folclore 

que já vem aí, vim postar um passo a passo de chocalho musical feito com garrafa pet, muito 

simples e fácil de fazer.  

➢ O passo a passo:  

• 1 garrafa PET pequena de refrigerante, suco ou água. 

• Grãos (Arroz, feijão, milho...) 

• Folha de qualquer papel 

• Fita adesiva (Durex) 

• Material para enfeitar (opcional) 

       Com o papel e a fita adesiva, faça um cone para poder colocar os grãos dentro da garrafa. 

Com o cone pronto, coloque ele na boca da garrafa e deixe que a criança despeje os grãos (cuidado 

para não cair nenhum fora da garrafa e a criança o colocar na boca). Agora, é só fechar a garrafa, 

aperte bem para ficar bem fechadinha e por segurança reforce o lacre com fita adesiva. Depois, é 

só sair por aí fazendo muita festa. Se tiver fitas ou papéis coloridos, você também pode decorar a 

sua garrafa-chocalho. Em seguida, vamos chacoalhar seu novo instrumento, dançando e 

acompanhando a Coletânea da Turma do Folclore! 

Link do vídeo https://www.youtube.com/watch?v=x__DLXgqm90&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

Se possível não esqueça de enviar fotos ou vídeos da atividade no grupo do WhatsApp da sua 

sala, obrigada.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x__DLXgqm90&feature=youtu.be
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Tema: Folclore 

Atividade: Conhecendo o Boto cor- de- rosa 

Olá famílias! Tudo bem com vocês?! 

Iniciamos mais uma semana com o tema: folclore! O folclore brasileiro é o conjunto de 

realizações que fazem parte da cultura popular brasileira. Dentro dessa definição, podem ser 

incluídos os contos, lendas, canções, ritmos, músicas, festas populares, jargões, literatura etc. 

Estudos na área do folclore brasileiro começaram timidamente no século XIX e consolidaram-se no 

século seguinte. 

Extremamente rico, nosso folclore possui influências da cultura europeia, africana e 

indígena, um resultado da diversidade cultural aqui existente. Isso sem falar nos personagens 

folclóricos, como o Saci-Pererê, Curupira, Boitatá, Iara, entre outros que vamos apresentar durante 

a semana! 

 

 

 



 
 

Vamos para atividade: 

Hoje vamos apresentar às crianças a lenda do Boto cor- de - rosa. Pedimos que coloque o 

vídeo com o link abaixo para que possam ver, escutar e dançar! 

Link do vídeo: https://youtu.be/C5snkv4gV_M  

 

 

 

 

 

Ao final na música pergunte à criança qual era o personagem que aparecia no vídeo, se 

ela gostou, o que achou?! 

Não esqueçam de nos mandar fotos e vídeos!  Até mais! 

   

     

                  

 

https://youtu.be/C5snkv4gV_M

