
O ECOH, Encontro de Contadores de Histórias de Londrina, preparou 
esse material com carinho para lembrar de algumas brincadeiras que 

podemos fazer a partir das histórias.

Se você aproveitar alguma dica, enviar os vídeos para seus alunos, fazer 
atividades (as que propomos ou alguma que você inventar), por favor, 

marque com a #ECOH, é muito importante para o Ecoh saber!

As Histórias e a Cultura Popular



Os Vídeos
1. O Cordel é Animado, desde o dia em que nasceu! 
2.  Mariazinha e a comadre Fulorzinha - Cordel para crianças
3. A Iara E A Preservação Do Rio - Cordel para crianças
4. Couro de Piolho!
5. Três Cidras
6. Confissões de Uma Menina que Adora Comida Junina! - Cordel para crianças
7. Adivinhas de Carnaval em Cordel !!!
8. Volta ao mundo no tapete de histórias: China

Primeiro, uma palavra.....
Os vídeos selecionados nesta primeira abordagem estão relacionados com a cultura po-
pular, principalmente a nossa do Brasil, mas a cultura da China também está presente. A 
abordagem de materiais de diferentes etnias, nacionalidades e crenças, amplia a percep-
ção dos alunos acerca da diversidade cultural, dos diferentes povos e nações. Nos vídeos 
listados neste momento, vocês encontrarão possibilidades diversas de trabalhar com os 
alunos conteúdos escolares que estão presentes nas disciplinas, tanto da Educação Infan-
til quanto do Ensino Fundamental – séries iniciais.

 Em alguns vídeos é preciso observar o tempo de duração e avaliar se sua turma perma-
nece atenta durante todo esse período. Mesmo havendo recomendações de tempos de 
acordo com as faixas etárias, cada professor ou professora tem condições de definir se um 
vídeo é ou não adequado para seus alunos, a partir das referências e do repertório que ele 
próprio apresentou à turma. Os vídeos número 4 e 8 possuem tempo de duração superior 
a 20 minutos, portanto não recomendamos apresentar a turmas de crianças pequenas 
entre 1 e 3 anos. A partir dos 4 anos o tempo de atenção se amplia e pode haver melhor 
aproveitamento de tais propostas. Quanto aos outros vídeos, todos podem ser apresenta-
dos na Ed. Infantil e Ensino Fundamental.

Os  vídeos 1, 2 e 3, que iniciam as apresentações, são todos de  Cordel. A partir deles é 
possível aos professores trabalharem conteúdos de Língua Portuguesa (gêneros textuais, 
rimas e versos), também é possível levantar uma pesquisa com a turma sobre os efeitos 
sonoros usados nas histórias e, inclusive, propor aos alunos a criação de histórias sonori-
zadas a partir de objetos do cotidiano ou instrumentos musicais. Esse trabalho pode ser 
realizado tanto com crianças do Ensino Fundamental quanto com as turmas maiores da 
Educação Infantil. Aproveitar a oportunidade para tratar do Folclore brasileiro também 
é uma boa forma de enriquecer ainda mais esse trabalho. E as histórias da Mari Bigio são 
recheadas desses personagens, como a Iara, o Saci e a Fulorzinha. Outro tema que pode 
ser abordado a partir destas histórias é a preservação ambiental, a relação entre a natu-
reza e os seres humanos, bem como a construção de uma consciência mais engajada com 
as questões ambientais de nosso tempo.

https://youtu.be/nWpUNE5pENk
https://youtu.be/Bv9SbNOK1K4
https://youtu.be/ixZ21S4TIU4
https://youtu.be/-iszYjEH8aA
https://youtu.be/pfTGMgPpLpo
https://youtu.be/DC9hbxA6mc0
https://www.youtube.com/watch?v=hXetPO1AHnw&feature=youtu.be
https://youtu.be/ZUM85PWxr8U


No  vídeo 4  a história é baseada em um livro do escritor Câmara Cascudo, e dá a deixa 
para apresentar e estudar outros exemplos de literatura brasileira às turmas.  Vemos 
também uma bela oportunidade para apresentar às crianças o forró como conteúdo da 
disciplina de Música. As músicas são bem executadas e o próprio gênero musical compõe 
a história contada. A partir dele, é possível convidar a turma a aprender passos básicos 
de Forró e fazer um arrasta pé em casa mesmo. Eles vão se divertir muito! Para professo-
res que trabalham com ensino de Ciências Sociais e da Natureza, tanto na E.I. quanto no 
Fundamental, é um bom momento de discutir higiene e cuidados pessoais, conteúdos 
que estão presentes nos currículos de todas as escolas. Levantar questionamentos sobre 
os animais e suas características físicas também é uma proposta que pode ser aplicada a 
partir deste vídeo: o professor pode solicitar à turma que faça uma lista dos animais que 
são citados na história e pesquisem como é coberto o corpo daquele animal: pelos, penas, 
escamas, couro? Ah, e na disciplina de Artes, que tal falar do teatro de bonecos?

Na  história 5: As três Cidras, a artista Andressa Giacomini abusa das expressões faciais, 
percussão corporal e construção corporal dos personagens, deste modo é possível apro-
veitar essa história e desenvolver com a turma um projeto de teatro, onde os alunos 
possam explorar elementos da linguagem dramática em suas produções, ou ainda explo-
rar ainda mais a percussão corporal apresentando à turma outros artistas e grupos como 
Barbatuques, por exemplo. Ainda é possível abordar a temática da importância da água 
para a saúde humana, presente tanto nesta história quanto no vídeo número 8.

Os  vídeos 6 e 7  são perfeitos para apresentar às turmas de crianças pequenas da Edu-
cação Infantil, pois são curtos, têm muito movimento, música e cores. As crianças vão 
adorar! E a partir deles é possível aproveitar as temáticas do Carnaval para produzir 
máscaras com as crianças de qualquer idade, ou estudar marchinhas de Carnaval... Para 
as turmas maiores, que tal aprofundar a pesquisa sobre as manifestações culturais cita-
das no vídeo? Como o Maracatu, o Maracatu rural, os bonecos do Carnaval de Olinda ou o 
Frevo. No vídeo 6, a artista se concentra nas deliciosas comidas das festas juninas, o que 
é uma boa oportunidade de trabalhar culinária, preparar pratos juntos ou enviar pro-
postas de culinária no ensino remoto, e através dela trabalhar conteúdos de Matemática, 
Ciências e Língua Portuguesa além de abordar, é claro, a cultura brasileira.

A história do  vídeo 8  é cheia de surpresas e magia, e pode ser uma oportunidade de co-
nhecer um pouco da cultura oriental, suas crenças e tradições. Vale pesquisar os instru-
mentos musicais e a música tradicional chinesa, abordar o teatro de bonecos, conhecer 
os mitos e símbolos dos chineses e seus significados. Para as turmas de ensino fundamen-
tal, os professores podem tratar da agricultura, da importância da água e efeitos da seca, 
além de estudar um pouco sobre alimentos como o arroz e a origem de seu cultivo. Tam-
bém é importante levantar semelhanças, diferenças e influências da cultura oriental no 
nosso modo de viver.



Mais brincadeiras e idéias

1. Você sabe de onde vem o Cordel?
A Literatura de cordel surgiu na Europa logo que a tipografia foi inventada, ainda na idade média. 
Os portugueses trouxeram essa forma de expressão em folhas soltas e pequenos livrinhos com fa-
tos históricos, poesias, romances que eram pendurados em barbantes (cordel, cordão). E, por isso, 
ganhou esse nome: Literatura de Cordel, pela forma como os livrinhos eram expostos para vender.

No início era chamado de folheto ou romance de feira. Mas na década de 1960 passou a ser conhe-
cido como Literatura de Cordel.

QUE TAL BRINCAR DE FAZER CORDEL e lançar o desafio para os alunos? Assim, desen-
volver a organização das idéias, senso crítico, capacidade de oratória, entre outros, já são 
trabalhados enquanto brincam com a linguagem.

Duas coisas vamos precisar para brincar de fazer cordel:

  1.  Escolher um tema  

Do que o aluno quer falar, de amor? De alguma coisa que dá raiva? De um medo que sentiu? Do 
que está acontecendo no planeta? Se o educador quiser limitar,  dê um tema onde cada um possa 
fazer suas escolhas dentro disso. Por exemplo: o que eu sinto?

É importante dar voz aos alunos, deixar eles fazerem suas opções dentro do tema. Assim, a produ-
ção do cordel é verdadeiramente autoral. Sugerimos falar sobre nossas emoções, pois assim nos 
ajuda a organizá-las e expressar para o mundo nossos sentimentos. Tome cuidado para não julgar. 
Ao contrário, é saudável poder falar das coisas que nos incomodam.

  2.  Fazer os versos  

De acordo com sua turma, proponha fazer só uma quadrinha (um quarteto) ou um pouco mais 
elaborado.

Há muitos tipos de rima de cordel, vamos falar aqui de 3 maneiras.

QUADRA ou QUARTETO 
A estrofe de 04 versos

Pode ser de rima simples ou 
um pouco mais elaborada

O anel que tu me deste
 era vidro e se quebrou.
 O amor que tu me tinhas
 era pouco e se acabou.!”

Morena, minha morena,
Carocinho de dendê
moça bonita e serena
Vou me casar com você

Toda pessoa tem direito à vida
A nascer livre e com segurança
Desde o primeiro dia de criança
Perante a lei sendo reconhecida

SEXTILHA
deve conter seis versos

Eu peço sua licença
Para falar da estrutura
Do cordel, tão lindo estilo
Dentro da literatura.
Sou fã incondicional
Dessa popular cultura
- Jerson Brito

O meu verso campesino
Como se fosse um menino
De pés descalços brincando
Vai rodando o mundo inteiro
Até voltar ao terreiro
De onde ele saiu cantando.

OITAVA
temos oito versos

Abaixo um exemplo reti-
rado do cordel O Poeta e o 
Sertão.

Um poetinha matuto
Em seu campo resoluto
Atravessa o viaduto
Do cosmo da inspiração
Alcança a voz de taboca 
Que pela boca pipocA
Os versos que ele entoca
Nas veredas do Sertão
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  NÃO ESQUEÇA!!!!  

A literatura de cordel tem base na oralidade, então depois de 
escrever, tem que falar alto como a Mari Bigio fez!



Mais brincadeiras e idéias

2. Vamos criar um Baralho de Histórias?
Confeccionar um jogo de cartas como ferramenta para contar histórias pode ser um divertido 
trabalho que ainda valoriza a criatividade e a estética das crianças.

verso
da carta

MATERIAIS  Cartolinas, tesoura, canetinhas, cola, lápis, borracha, apontador...

FORMAÇÃO  Dividir a turma em grupos, cada grupo com as seguintes categorias: ações, 
qualidades, personagens, lugares, objetos.

DESENVOLVIMENTO  Depois de uma conversa sobre cada categoria apresentada, a crian-
ça dentro do seu tema confecciona uma carta desenhando, fazendo colagens, pintando...

Por exemplo ação: uma criança faz “chorar”, outra “comer” / qualidades: “cheiroso”, “apres-
sado”, “assustado” e assim por diante.

Após desenhar e pintar, colaremos o desenho em cartolina mais reforçada e cujo verso 
mostra a que categoria pertence.

COMO JOGAR   Embaralhe todas as cartas e distribua aos participantes. Cada um deixa 
sua carta com a face para baixo. Ou deixe num centro onde cada um tira sua carta na hora 
que começa a narrar. Uma das crianças começa, e deve ter um tempo para desenvolver 
uma parte da história e incluir sua carta. O próximo jogador continua a história e inclui 
sua carta. E assim segue até o último.

  O DESAFIO  
é incorporar o que a carta revela mantando coerência na narrativa.

  O EXERCÍCIO  
é desenvolver a narrativa, além de contar só a carta que tirou.
Com o tempo fica mais fácil.



Mais brincadeiras e idéias

3. Trava Línguas
O trava línguas é uma brincadeira da cultura popular que todo mundo gosta, independente da 
idade.

É um brinquedo da nossa língua! Tanto a que fala e enrola quanto a linguagem.

Resolvemos usar aqui de uma forma que ensina, diverte e que vira um objeto brinquedo. 

Use recortes de revistas, pedacinhos de papéis ou cartolina.
Precisa também de cola e tesoura.
Pode ser simples ou cheio de detalhes
O mais importante é fazer e brincar.

Deixe a criatividade de cada um vir à tona. É bonito ter uma diversidade de bonecos. 
A gente usa um modelo para aprender, não para copiar ou engessar a criatividade.

Já imaginou um cesto na biblioteca cheio desses bonecos 
feitos aos longo dos anos pelos alunos que ali estudaram? 

Um acervo onde crianças inspiram crianças!  

1  Separe os materiais

2  Corte a parte detrás da caixi-
nha, coloque o barbante ou ara-
me na outra parte da caixinha 
e corte a boca. Note que uma 
parte da boca virará para dentro 
da caixa. Escreva o trava íngua 
num pedaço de papel 4  Cole a língua trava língua 5  Invente vários bonecos e 

divirtam-se!

3  Monte a caixinha.  Deixe um espaço para passar o dedo no 
arame, pois por ali vamos manipular o boneco para abrir e fechar 
a boca. Repare como é a colagem da boca.



Mais brincadeiras e idéias

4. Dança do Pau de Fitas na Festa Junina
Essa atividade é para quando voltarmos a poder nos encontrar e será muito bom comemorar com 
dança cultural e corpos se movimentando harmonicamente.

A dança do pau de fitas ou dança das fitas é mais dançada no sul do Brasil, mas aos poucos tem 
se espalhado pelo Brasil todo. Originariamente veio da Europa e se dança em torno de um mastro 
e com fitas colocadas na sua ponta em número pares.  Durante a dança as fitas são trançadas e 
destrançadas.

Coloque uma música junina animada e vamos trançar!

  1.  Apresente a Dança do Pau de Fitas para os alunos  

Há muito material e imagens na internet e livros. Apresente essas referências para os alunos.

  2.  Vamos precisar de um pau de fitas  

Mas é fácil fazer e um pau de fitas durará muitos anos.

Precisaremos de:

UM MASTRO   um bambo ou um cano de PVC (ou algo similar, até mesmo um poste) de 3 
metros mais ou menos.

FITAS DE CETIM COLORIDAS   (5cm de espessura) cortadas em tiras de 4m. o número de 
fitas  deve ser par e igual ao número de alunos participantes.

UM PEDACINHO DE FITA DE CETIM DE UNS 30 CM

Construindo:

Amarre uma das pontas de todas as fitas de cetim no pedacinho de 30 cm.

E esse pedacinho deve ser colocado no alto do mastro.

O mastro pode ser fixo no chão ou alguém ficar segurando. Ahhh, tem que ser um adulto 
porque na hora que que a dança começa, o mastro fica pesado.

  3.  Dançando e trançando  

O comando é simples mas tem que prestar atenção.

Na primeira vez, faça sem música para conhecer o passo. Mas depois coloque uma música anima-
da de festa junina.

Assim como na quadrilha, tem quem narra e anima os dançarinos.

Cada aluno pega na ponta solta da fita.

São muitos passos possíveis, vamos ensinar um aqui.

 Construa um mini pau de fitas  para crianças pequeninas!



Primeiro o narrador “ajeita” a turma e só vale sair brincando quando ouvirem o narrador dar esse 
comando que pode ser “valendo”, “vamos sair para trançar”, “quando eu contar ate 3 começam a 
trançar”, etc.

Narrador:

Chegou a hora pessoal, é a hora do pau de fita. Cada um pega sua fita e é no balancê.

Segurando a fita bem esticada (o trançado fica mais bonito com ela sempre esticada),  olhe de 
frente para a pessoa do seu lado. Um vira de frente para o outro (como é em número par as fitas, 
teremos as pessoas se olhando sem sobrar ninguém).

Segue a reta do nariz!!! Mas ainda não sai não que eu to só explicando... Cada um só vai pra frente! 
Não é pra voltar, é para ir só para frente.

Vai sair ombro direito com ombro direito. Pensa aí qual é o seu ombro direito. E depois que saiu, 
caminha para a frente dando voltas até acabar.

Mas a primeira pessoa que é seu par é ombro direito com ombro direito. A próxima pessoa que 
você encontrar, troca!!! É ombro esquerdo, e depois direito e depois esquerdo..... e assim vai por 
dentro e por fora, trançando num zigue zague. 

Estão preparados? Olha o balancê!!! 

Vou contar até 3 e no 3 vocês saem para trançar. É no balancê, quero ver uma dança bonita, é 1, é 2, 
é 3!!!! Simbora pessoal!!!!

(e então o narrador vai animando até ver que está na hora de voltar)

E vamos parando pessoal, parando sem largar a fita. Olha que belo pau trançado! Mas aqui a gente 
faz e desfaz. É agora que a gente vê se trançou certo ou não!!!

Dê meia volta, cento e oitenta graus, mudou a direção que estava indo.... olha para sua fita, se ela 
está por cima ou por baixo e tem que desfazer.

Mas espera o meu comando para a gente começar junto.

Não vale tirar a fita da mão do amigo nem empurrar alguém para a pessoa passar por dentro ou 
por fora. às vezes demora um pouco, porque tem que desfazer o nó na cabeça para desfazer na 
fita. Mas a gente veio brincar, e não tem pressa!

Estão preparados? Cadê o balancê? É o balancê mais bonito da região.

 E no 3 a gente desfaz!!!! É 1,  é 2,  é 3! 

Acaba quando desfazer toda a amarração.

Nas primeiras tentativas, não precisa trançar todo o pau de fitas. Pode ser uma volta, encontrou 
seu par, para, e no comando meia volta para desfazer. E assim vai aumentando.

Com turmas pequenininhas podem todos rodar para o mesmo lado, fazendo e desfazendo a tran-
ça.

É uma dança que pode ser feita sem ensaio, com participantes e pais da festa. A confusão e diver-
são é garantida!

Mais brincadeiras e idéias

DICAS



Conte-nos o que mais gostou!
E logo logo enviaremos mais idéias!


