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Apresentação

Caros professores,

a programação do ECOH Circulação conta com uma grade de histórias e 
brincadeiras que oferece temáticas, leituras e abordagens muito diversas. 

Para auxiliar no processo de elaboração de suas propostas utilizando esses 
vídeos, sugerimos algumas atividades, oferecendo repertório variado e 
propondo desdobramentos acerca das linguagens, elementos e temas dos 
vídeos.

Ao final de cada sugestão acrescentamos uma sessão PARA MOSTRAR 
JUNTO, onde sugerimos a articulação da história com algum dos vídeos de 
brincadeiras que estão em nossa programação. Esperamos que este material 
ajude a enriquecer ainda mais o trabalho desenvolvido por todos, certos da 
qualidade e cuidado pedagógico com que vocês realizam seu trabalho.

Com carinho,
Equipe ECOH



Rafael começa convidando o público a brincar com as palavras e os movimentos, aque-
cendo o corpo e a mente e se preparando para ouvir suas histórias. Os trava-línguas são 
uma prática milenar e que perpassa o mundo todo, nas mais variadas línguas e culturas. 
Quais são os seus preferidos?

clique aqui para acessar a história no Youtube

1. As Histórias do Joaquim Verdureiro – Rafael Barros

Sugestão de Atividades

1. Trava-línguas
Que tal levantar o repertório de trava-línguas dos alunos e de suas famílias e se divertir 
juntos? Invista também nos desafios motores e de ritmo, já que o desenvolvimento 
do movimento corporal é fundamental para ampliar as habilidades das crianças, e a 
linguagem musical faz parte deste desenvolvimento. 

2. Folia de Reis
Nesta história também temos a possibilidade de apresentar às crianças uma importante 
manifestação da cultura popular: A Folia de Reis. Vocês conhecem os grupos de Folia de 
Reis que ainda atuam no Paraná, transmitindo esse saber popular, seus instrumentos e 
rituais dos mais velhos para os mais jovens, assim como o fandango paranaense? Busque 
no Youtube e assista às manifestações do grupo Mandiquera e Fandaguará, e também 
acessem o canal do Festival de Culturas tradicionais produzido pela Lia Marchi em: 
www.youtube.com/user/olariaculturalcombr e que tem muito material e repertório sobre 
cultura popular. Em Londrina PR temos O Grupo “Mensageiros da Paz”, fundado em 
1989, que já gravou CD e publicou livros sobre o tema. Sua obra é considerada uma das 
melhores sobre o assunto. O Grupo tem suas apresentações concentradas no período de 
Natal quando passam pelas casas dos devotos.
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https://www.youtube.com/watch?v=3ty2yvsu6x4
https://www.youtube.com/watch?v=3ty2yvsu6x4
https://www.youtube.com/watch?v=3ty2yvsu6x4
http://www.youtube.com/user/olariaculturalcombr
https://www.youtube.com/watch?v=3ty2yvsu6x4


clique aqui para acessar a história no Youtube

Para mostrar junto:

3. Roda de Histórias
O Joaquim Verdureiro representa uma figura que faz parte da vida e da infância de 
muitas pessoas, todo mundo tem aquele tio ou avô que tem muitas histórias para contar. 
Rafael de Barros nos convida a descobrir quais histórias nossos pais, mães, tios e avós 
têm para contar. Que tal organizar uma roda de histórias em que os alunos tragam as 
narrações de suas famílias? Ou ainda, produzir uma série de vídeos com essas histórias 
contadas pelos próprios alunos? 

4. Trazer outras histórias escatalógicas
Para professores da Educação Infantil também é possível aproveitar a história do 
Campo Santo e trazer outras histórias escatológicas, pois essa temática além de ser 
muito atrativa para as crianças, ajuda a quebrar alguns tabus e desmistificar o assunto 
do cocô, em especial com crianças em idade de desfralde. Sugerimos a história “O pobre 
cocozinho” publicada na revista Nova Escola em Abril/2007 e disponível em: 
novaescola.org.br/conteudo/3216/o-pobre-cocozinho

E também o livro:

Vídeo da brincadeira “Cinco Marias”
Neste vídeo Miguel Matoso mostra de modo 
simples algumas das variações dessa brincadeira 
tradicional que é encontrada em diversos países 
pelo mundo e não exigem nenhum material 
especial. Acesse o Canal de Youtube do Ecoh 
para aprender. 

Nestas atividades trabalhamos: 
Coordenação motora e articulação de movimentos, agilidade e raciocínio lógico;

Cultura popular; História de tradição oral; história pessoal do aluno. 
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https://www.youtube.com/watch?v=cYkWtxpF_DQ
https://novaescola.org.br/conteudo/3216/o-pobre-cocozinho
https://www.youtube.com/watch?v=cYkWtxpF_DQ
https://www.youtube.com/watch?v=cYkWtxpF_DQ


Com essa história o Fio da Meada nos transporta para um universo de fantasia, magia e 
imaginação. As histórias persas contadas pelo Fio da Meada trazem desfechos inespera-
dos, além de serem excelentes para trabalhar questões morais, levantar o debate com a 
turma sobre as condutas e escolhas pessoais, destacando as características fortes e evi-
dentes dos personagens, tratando de resolução de problemas e superação de obstáculos 
através de enredos cheios de emoção. Há que se destacar a presença forte da musicali-
dade nestas histórias, bem como aproveitar esse momento para apresentar aos alunos 
elementos da linguagem teatral: construção de personagens, expressão pelo corpo, gesto 
e movimento, caracterização.

2. As Três maravilhas – Fio da Meada

Sugestão de Atividades

1. Jogos teatrais
Proponha à sua turma a realização de alguns jogos teatrais e de improvisação, construção 
coletiva de histórias e representação das histórias ouvidas.

Você pode encontrar um cardápio variado de jogos no livro Jogos teatrais: O fichário de 
Viola Spolin (Ed. Perspectiva, 2001); e também de Viola Spolin, Jogos teatrais em sala de 
aula (Ed. Perspectiva, 2020). 

Busque também em:
https://www.teatronaescola.com/index.php/planeje-sua-aula/jogos-e-exercicios-teatrais
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clique aqui para acessar a história no Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=23AM7mzIxEU
https://www.youtube.com/watch?v=23AM7mzIxEU
https://www.teatronaescola.com/index.php/planeje-sua-aula/jogos-e-exercicios-teatrais
https://www.youtube.com/watch?v=23AM7mzIxEU
https://www.youtube.com/watch?v=23AM7mzIxEU


Para mostrar junto:

2. Construção de história com barbante:

Preparação

Para montar o rolo de barbante, pinte o barbante de metro em metro com uma cor 
diferente. Faça umas 20 ou 30 alterações de cor, deixe secar e volte a enrolar o barbante. 

Como jogar

Com o rolo em mãos, o primeiro jogador da roda deve iniciar uma história inventada 
por ele. Enquanto vai criando e contando a história ele desenrola o barbante até que 
a cor acabe. Quando isso acontecer ele deve interromper a história e passar o rolo de 
barbante para o próximo da roda, que deve continuar desenrolando o barbante na nova 
cor e dando continuidade à história conforme preferir e assim, a cada cor, um novo 
participante cria uma parte da história. Ao final desse processo, o último jogador que 
pegar o barbante e desenrolar a última cor do rolo deve finalizar a história.

Vídeo da brincadeira “Casinha”
No canal do Ecoh temos um vídeo de 
brincadeira chamado “Casinha”, na qual os 
professores podem estimular a articulação de 
movimentos, expressividade e jogos motores 
com as crianças, desde as mais pequeninas da 
Educação Infantil até os maiores do Ensino 
Fundamental, eles vão adorar!
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clique aqui para acessar a história no Youtube

Nestas atividades trabalhamos:
Teatro, jogos teatrais, criação coletiva de histórias, oralidade.

https://www.youtube.com/watch?v=6JcNk8eLq_M
https://www.youtube.com/watch?v=6JcNk8eLq_M
https://www.youtube.com/watch?v=3ty2yvsu6x4
https://www.youtube.com/watch?v=3ty2yvsu6x4
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Uma menina tão pequenininha que, 
sempre que alguém espirra perto 
dela, ela sai voando! Não bastasse, 
essa história tem a Vó, tem moço 
Bonito, tem Curupira e uma saga 
num caminho cheio de mistérios e... 
espirros. 

3. Tampinha – Vanessa Nakadomari

Sugestão de Atividades

clique aqui para acessar a história no Youtube

1. Amassando na massinha nossos medos
Tampinha tinha que ter coragem para buscar a flor.

Quando a gente fala de coragem, fala também de medos.
Faça uma roda de conversa e comece contando um medo seu e como você faz , ou pensa 

em fazer, para enfrentá-lo. Lembre-os de que

 “muitos pensam que a coragem é a ausência do medo. Mas não é. A coragem é a travessia 
do medo”. – Christian Dunker 

Peça para que cada criança também conte um medo seu e como acha que pode enfrentá-lo.
A partir do medo apresentado de cada um, nossa sugestão é que cada criança construa 

uma cena do seu medo e/ ou do enfrentamento do seu medo, com massinha ou biscuit. 
Mas também pode ser um desenho.

Para a criança menor não pedimos uma cena, mas que ela faça o medo com a massinha.

MASSINHA DE MODELAR

Ingredientes
» 4 colheres de sopa de farinha de trigo
» 3 colheres de sopa de água
» 1 colher de sopa de sal
» 1 colher de sopa de vinagre
» 1 colher de sopa de guache (da cor que 
preferir) ou anilina
comestível (diluída na água ou leite).

Modo de fazer
Misture todos os ingredientes em uma bacia, 
depois amasse com as mãos até a massa ficar 
bem lisinha.

https://www.youtube.com/watch?v=WaEc8GbeKNE
https://www.youtube.com/watch?v=WaEc8GbeKNE
https://www.youtube.com/watch?v=WaEc8GbeKNE
https://www.youtube.com/watch?v=WaEc8GbeKNE
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Para mostrar junto:

Outros elementos que aparecem no vídeo também 
remetem ao universo da infância. Fantoches de papel, 
desenhos recortados, produzidos de formas simples, a 
fim de compor um arsenal de brinquedos feitos à mão 
e que podem ser levados aos espaços de brincadeira 
também pelas crianças que assistirem à história.
Apresente também o vídeo ensinando a fazer Andoche, 
o bonequinho com pernas articuladas que pode ser 
usado para contar histórias ou mesmo exercitar o 
teatro de bonecos. As crianças do Ensino Fundamental 
vão adorar, pois poderão explorar suas habilidades de 
recorte, colagem, desenho e pintura!

clique aqui para acessar a história no Youtube

2.  Degustação de chás
AS PLANTAS: Tampinha tinha uma avó 
que sabia curar as pessoas com plantas 
– E fazer uma hortinha de ervas é fácil 
em qualquer cantinho, em qualquer 
potinho. 
Conversem: Pra que servem as ervas, tem-
peros? Como cuidar de uma planta? Quais 
são as partes de uma planta?

Divida a turma em duplas ou trios, cada 
grupo deve plantar e pesquisar sobre sua 
erva, faça placas com o nome e para que ser-
ve. Depois é só cuidar, perceber e registrar o 
crescimento, sentir os cheiros até chegar o 
dia de colher e desfrutar dos benefícios.

Faça uma degustação de chás com as 
crianças depois de colherem e peça que 
anotem a experiencia, a coloração, e as 
preferências. 

Nas fotos abaixo, sugestão de algumas 
plantas: alecrim, manjericão, arruda e hortelã.

3. História coletiva
Assim como a contadora de história 
coloca elementos na árvore, 
propomos um jogo assim com as 
crianças.
O educador coloca figuras espalhadas 
pelas árvores (se não for possível, 
espalhe embaixo das cadeiras, em 
portas, etc...).

Combine as regras com as crianças: 
qual o perímetro de procura, 
quantas figuras cada um tem. Assim, 
terminando de achar o seu, pode 
ajudar um amigo, entre outras coisas 
importantes para a turma.

E então é hora da CRIAÇÃO DE 
HISTÓRIA COLETIVA

Faça uma roda e trabalhe a 
oralidade: um aluno começa a contar 
a história incluindo suas figuras; o 
colega continua a mesma história, 
incluindo suas figuras na história. 
Lembre ao último que ele deve 
finalizar. Se essa for uma tarefa ainda 
difícil, o professor pode começar e 
terminar a história. 

Variação: Podemos fazer a mesma 
ideia, mas escrevendo a história. 
Divida a turma em grupos menores.

Vídeo “Como fazer andoche”

Nestas atividades trabalhamos:
Alimentação saudável, plantas medicinais, expressão de sentimentos, 

criação coletiva de histórias, modelagem.

https://www.youtube.com/watch?v=YY82Pf2cOmA
https://www.youtube.com/watch?v=YY82Pf2cOmA
https://www.youtube.com/watch?v=YY82Pf2cOmA
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Neste vídeo, a personagem Preta do Leite interpretada por Edna Aguiar nos conta uma 
das muitas histórias da mitologia africana. Observe como a Preta comenta que essa tra-
dição foi transmitida pela oralidade e aproveitem para tratar das histórias que não estão 
nos livros, recuperando contos populares e lendas que tenham sido transmitidas oral-
mente. As crianças podem ter um repertório de lendas urbanas contemporâneas que não 
sejam do conhecimento dos professores. Que tal descobrir?

4. O Nascimento de Oxum – Preta do Leite

Sugestão de Atividades

clique aqui para acessar a história no Youtube

1. Marcas de Nascença

Na Educação Infantil você pode convidar as crianças e famílias a buscar e relatar as 
“marcas de nascença” que, como na história, sinalizam semelhanças entre pessoas de 
mesma origem, da mesma família. Uma pinta, uma verruga, ou mesmo aquele “furinho 
no queixo” são características físicas que muitas pessoas têm em comum, entre pais e 
filhos, entre irmãos… Façam uma pesquisa com as famílias, levantando quais são essas 
marcas e semelhanças, é uma boa atividade para tratar da construção da identidade e 
auxiliar na percepção que as crianças estão construindo sobre si mesmas.

Leia também: https://casavogue.globo.com/LazerCultura/Livros/noticia/2019/11/13-
livros-infantis-sobre-representatividade-negra.html

https://www.youtube.com/watch?v=6-19Vv4-Zgc
https://www.youtube.com/watch?v=6-19Vv4-Zgc
https://www.youtube.com/watch?v=6-19Vv4-Zgc
https://www.youtube.com/watch?v=6-19Vv4-Zgc
 https://casavogue.globo.com/LazerCultura/Livros/noticia/2019/11/13-livros-infantis-sobre-representa
 https://casavogue.globo.com/LazerCultura/Livros/noticia/2019/11/13-livros-infantis-sobre-representa
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Para mostrar junto:

1. Mitologia dos Orixás
A mitologia dos Orixás é uma fonte riquíssima de histórias fantásticas, cheias de cor e 
de aprendizados. Proponha uma pesquisa aos alunos sobre os orixás e suas histórias, e 
peça que eles apresentem tais histórias pesquisadas  através de meios diversos: cartazes, 
fotos, vídeos, ou mesmo, criando uma apresentação a partir das histórias ouvidas. Outra 
possibilidade é fazer uma “rádio-história” em que a turma, dividida em grupos, poderá 
narrar as histórias fazendo gravações de áudio e compartilhando com as famílias. Dê 
destaque também à representatividade negra, trabalhando o combate ao racismo e 
valorização da cultura africana e afro-brasileira.

Vídeo como fazer “Bonecas Abayomi”
A Preta do Leite te convida a confeccionar uma 
boneca Abayomi, explicando passo a passo 
cada etapa da confecção, aproveitem, este vídeo 
é uma riqueza!  Acesse o  vídeo da Boneca 
Abayomi no canal do Youtube do Ecoh.

clique aqui para acessar a história no Youtube

Nestas atividades trabalhamos:
Cultura africana, mitologia dos orixás, oralidade, Identidade.

Sugestões de Leitura

https://www.youtube.com/watch?v=_YnyRLzoADw
https://www.youtube.com/watch?v=_YnyRLzoADw
https://www.youtube.com/watch?v=_YnyRLzoADw
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Dandara era menina forte, quando ficou moça virou guerreira.
Você saberia dizer quantas heroínas ou mesmo princesas negras brasileiras ou africanas 
você conhece? Quantas histórias delas já ouviu? Perguntas instigantes e cheias de signifi-
cados tão importantes e ao mesmo tempo ainda tão desconhecidas.

5. Preta conta Dandara - Thainara Pereira

Sugestão de Atividades

1. QUEM FAZ A HISTÓRIA?  EU HERÓI, EU HEROÍNA

Os historiadores por muito tempo acreditavam que a História era feita somente por reis, 
generais, presidentes e pessoas “importantes”; mas com o tempo ficou claro que a História 
não é feita apenas por grandes personagens, mas por todos nós. 

Converse com os alunos que, assim como a história de Dandara durante muito tempo 
não foi contada, há muitas histórias dentro da nossa casa que não são contadas. 

Vamos começar pela nossa própria história, afinal somos os heróis e heroínas da nossa 
vida.

Você sabe como você nasceu ou como seu nome foi escolhido?

Escolha um desses temas e peça aos alunos para descobrirem.
Registrem a história de vocês. 

clique aqui para acessar a história no Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=G9JcIoHd6zo
https://www.youtube.com/watch?v=G9JcIoHd6zo
https://www.youtube.com/watch?v=G9JcIoHd6zo
https://www.youtube.com/watch?v=G9JcIoHd6zo
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Para mostrar junto:

2. Criando histórias baseadas na vida real
A partir da história de Dandara podemos ampliar e conhecer outras personagens ao mes-
mo tempo que exercitamos a imaginação baseada em fatos reais. Apresentamos aqui mais 
duas personagens reais. Se a atividade lhe interessar, pesquise outras personagens. Adapte 
a tarefa para a realidade de seus alunos. Se eles já souberem escrever, aproveite esse mo-
mento para que criem um texto narrativo. Ou incentive a imaginação através da oralidade.

Mostre imagens, inclusive da Dandara, contando um pouco da história real e peça que 
escolham e inventem uma história, mas não uma história qualquer, já que eles conhecem 
um pouco quem foram essas pessoas, inventem uma história trazendo alguns elementos 
verdadeiros da biografia da pessoa.

Tereza de Benguela: a escrava que virou rainha e liderou 
um quilombo de negros e índios

O local de nascimento de Tereza de Benguela é 
desconhecido. Ela pode ter nascido em algum país do 
continente africano ou no Brasil, mas sua vida faz parte 
da história pouco contada do Brasil.

Tereza viveu no século XVIII e foi casada com José 
Piolho, que chefiava o Quilombo do Piolho até ser 
assassinado por soldados do Estado. O Quilombo do 
Piolho também era conhecido como Quilombo do 
Quariterê (a atual fronteira entre Mato Grosso e Bolívia). 
Esse quilombo foi o maior do Mato Grosso.

Com a morte de José Piolho, Tereza se tornou a líder 
do quilombo, e, sob sua liderança, a comunidade negra e 
indígena resistiu à escravidão por duas décadas.

O Quilombo do Quariterê abrigava mais de 100 pessoas. 
Tereza navegava com barcos imponentes pelos rios do 
pantanal. E todos a chamavam de “Rainha Tereza”.

O Quilombo, território de difícil acesso, foi o ambiente 
perfeito para Tereza coordenar um forte aparato de 
defesa e articular um parlamento para decidir em 
grupo as ações da comunidade, que vivia do cultivo de 
algodão, milho, feijão, mandioca, banana, e da venda dos 
excedentes produzidos.

Esperança Garcia (Fazenda Algodões, cerca de1751 - ?) foi 
uma mulher negra escravizada brasileira, considerada 
a primeira mulher advogada do Piauí, reconhecida 
apenas em 2017. Esperança nasceu em uma fazenda de 
propriedade dos jesuítas, onde hoje fica o município 
de Nazaré do Piauí. Aos 9 anos de idade, quando a ordem 
foi expulsa do Piauí pelo Marquês de Pombal, ela foi 
levada como escrava para a casa do capitão Antônio 
Vieira de Couto. Em 6 de setembro de 1770, Esperança 
enviou uma petição ao então presidente da Província de 
São José do Piauí, onde denuncia maus-tratos e abusos 
físicos contra ela e seu filho, pelo feitor da Fazenda 
Algodões. 

Vídeo como fazer um “Bandalhão”
Que tal confeccionar um Bandalhão? Este 
brinquedo é muito fácil de fazer e estimula 
os movimentos, o equilíbrio e a coordenação 
motora, além de ser feito com materiais muito 
baratos. Acesse o Youtube do Ecoh e aprenda a  
fazer!

clique aqui para acessar a história no Youtube

Nestas atividades trabalhamos:
Representatividade negra; personagens históricos; construção de histórias, identidade.

Tereza comandou a estrutura política, econômica e 
administrativa do quilombo, mantendo um sistema de 
defesa com armas trocadas com os brancos ou roubadas 
das vilas próximas. Os objetos de ferro utilizados 
contra a comunidade negra que lá se refugiava eram 
transformados em instrumentos de trabalho, visto que 
dominavam o uso da forja.

Não se tem registros de como Tereza morreu, mas foi 
por volta de 1770.

https://www.youtube.com/watch?v=g6u2bf0S7Uw
https://www.youtube.com/watch?v=g6u2bf0S7Uw
https://www.youtube.com/watch?v=g6u2bf0S7Uw
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Você já viu um Saci? A contadora de histórias Josiane Geroldi já viu e conheceu um tanto 
de gente que jura que já viu e ouviu também. Nesta história, a narradora conta direitinho 
como foi que ela conheceu a Dona Bastiana Bruno, as façanhas do Saci e como foi que a 
Bastiana conseguiu pegar um saci e colocar na garrafa.

6. Foi coisa de Saci – Cia Contacausos

Sugestão de Atividades

1. Dramatização de cenas cotidianas
Logo no início da história, a contadora de historias mostra algumas situações cotidianas 
como a mãe que chama e a criança que não quer entrar. Esse é um ótimo mote para drama-
tizar. Divida a turma em duplas e peça para que eles montem cenas mostrando situações 
cotidianas.

2. Roda de Conversa: Foi coisa de Saci
A idéia é que seja uma roda bem divertida, com todos contando  casos 
de coisas que desaparecem embaixo da nossa vista. Depois, desenhem 
esses casos. 

Outra sugestão que dará uma boa prosa é conversar sobre o final da 
história do vídeo: você também soltaria o saci?

clique aqui para acessar a história no Youtube

SUGESTÃO DE LEITURA: Ler com e para as crianças é sempre uma ação 
muito enriquecedora tanto para o repertório delas, quanto para o estímulo à 
leitura. Que tal apresentar a narrativa de Monteiro Lobato? As aventuras da 

turma do Sítio do Pica-pau amarelo vão contagiar a todos!

https://www.youtube.com/watch?v=KYapRgSFKcA
https://www.youtube.com/watch?v=KYapRgSFKcA
https://www.youtube.com/watch?v=KYapRgSFKcA
https://www.youtube.com/watch?v=KYapRgSFKcA
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Para mostrar junto:

3. Por onde saci passa fica tudo trocado
Nessa atividade é preciso que o professor dê o contorno dos desenhos para os alunos. 
Pois é importante que todos tenham o mesmo tamanho. Mas como também valorizar a 
criatividade é um ponto essencial, o aluno deve criar em cima desse contorno.  Peça para 
que eles criem personagens e soltem a imaginação para criar as roupas, cabelos e rostos. 
O professor pede para que recortem e guardem numa caixa, pois no outro dia farão um 
trabalho com esses personagens.

Sem que as crianças percebam, corte o desenho em 3 partes e troque tudo: cabeça de 
um, com tronco de outro e pernas de outro ainda. Una-os por trás com fita adesiva e 
guarde-os novamente na caixa.

No outro dia, quando for pegar os desenhos 
para a “tarefa”, simule um susto: o que 
aconteceu? Só pode ser coisa de saci!!!!!

E, porque confusão pouca é bobagem, peça 
que achem as partes originais e montem seus 
bonecos de novo. 

Aproveite e peça que cada um cole o 
desenho numa folha fazendo uma história 
que responde algumas perguntas: se foi um 
saci mesmo, como você acha que ele entrou? 
Como soube que havia uma caixa? Será que 
demorou? Como foi parar ali? Onde será 
que mora? Levantem questões que orientem 
essa narrativa. Às vezes é importante deixar 
livre bem como às vezes é importante ter um 
roteiro, pois se trabalham outras percepções 
para a escrita. 

Vídeo da “ Brincadeira de pegar Saci”
É uma experiência lúdica deliciosa para fazer 
com as crianças de todas as idades, estimulando 
o imaginário, a fantasia e o jogo dramático. 
Mas atenção, não vale dizer que não existe saci! 
Entrem no jogo com suas crianças e acreditem, 
ele está por aí!

clique aqui para acessar a história no Youtube

Nestas atividades trabalhamos:
jogo dramático infantil, jogos teatrais, folclore, cultura popular, interpretação de texto. 

https://www.youtube.com/watch?v=I6HWijLGNrw
https://www.youtube.com/watch?v=I6HWijLGNrw
https://www.youtube.com/watch?v=I6HWijLGNrw
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Pra começo de conversa, tanto o nome da história quanto do grupo já são “brincáveis”. 
Que tal desafiar as crianças a falarem esses nomes com nuances e em velocidades dife-
rentes? Discuta com eles palavras difíceis de falar e peça que listem algumas que eles 
têm dificuldades, rola até fazer um jogo de Soletrar, essa atividade estimula o raciocínio 
e a articulação das palavras, e pode ser associada com alguns exercícios de aquecimento 
vocal. Eles vão amar! 

Para a Educação Infantil esse vídeo traz uma boa oportunidade de apresentar aos 
pequenos uma abordagem diferente sobre o mesmo conto clássico. De quantas maneiras 
vocês podem contar e recontar “Os três porquinhos”?

7. Triporcumconto – Tricantunconto

Sugestão de Atividades

1. Educação Infantil – Projeto
Camarim: As crianças pequenas adoram brincar de faz de conta, se fantasiar, usar 
máscaras e figurinos. O faz de conta é a atividade principal da criança da Educação Infantil 
e quanto mais histórias e elementos, mais repertório eles terão para realizar o jogo. Sem 
contar que essa história pode levantar o trabalho com conteúdos importantes do currículo 
da EI, como: tipos de moradias, materialidades, usos diversos dos materiais, e também sobre 
os animais da floresta e os animais da fazenda. 
Construção: Vocês já observaram como as crianças desenham casas? Muitas delas 
reproduzem modelos pré-estabelecidos pelos adultos e pela mídia, sem considerar a 
diversidade de possibilidades de representação que existem. Sugerimos que solicitem 
inicialmente a eles que desenhem uma casa do jeito que preferirem, guardem esses 
desenhos para comparar com o resultado final.

clique aqui para acessar a história no Youtube

. . .

https://www.youtube.com/watch?v=23AM7mzIxEU
https://www.youtube.com/watch?v=BIsmqfr0G4w
https://www.youtube.com/watch?v=BIsmqfr0G4w
https://www.youtube.com/watch?v=BIsmqfr0G4w
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Para mostrar junto:

Vídeo “Brincadeiras de mãos com 
pequeninos
No vídeo Brincadeiras de mãos com pequeninos, 
a Dani Fioruci apresenta algumas brincadeiras 
de mãos para fazer com os bebês, mas que 
também são belos desafios para os maiores. 
Nesse vídeo tem uma brincadeira chamada 
Casinha, que tem tudo a ver com esse 
planejamento.

clique aqui para acessar a história no Youtube

Nestas atividades trabalhamos:
Noções espaciais, geometria, desenho, tipos de moradia, vocabulário, escrita e leitura.

2. Educação Infantil – Contruções
Outra opção para a Educação Infantil é trabalhar as construções, dispondo de diferentes 
tipos de blocos lógicos, blocos de madeira, Legos e o que mais tiverem, solicitando às 
crianças que construam suas casas com esses materiais.

Por fim, recupere os desenhos iniciais feitos pelas crianças e discutam com eles se tais 
desenhos podem ou precisam ser alterados. Proponha novas produções em desenho para 
comparar com os que foram feitos anteriormente. O resultado será surpreendente!

Depois disso, mostrem a eles modelos diferentes: prédios de apartamentos, casas 
com estilos variados, diferentes casas de acordo com as condições físicas, climáticas e 
financeiras de cada região. Vocês podem falar também das casas dos iglus, das casas 
de palafitas e dos barracos, entre inúmeros outros exemplos, inclusive obras de arte 
ou fotos de estruturas arquitetônicas. Ah, e não deixem de mostrar exemplos de 
bioconstrução, ressaltando a importância do cuidado e preservação do meio ambiente 
em todas as frentes! Apresentem algumas plantas de casas simples, em que eles possam 
ver a representação pela qual a casa é planejada e depois convidem-nas a fazerem seus 
próprios planejamentos, desenhando as casas em planta baixa, com todos os detalhes 
que quiserem.

Por fim, é possível desenvolver o projeto individualmente, em grupos, ou ainda fazer 
uma votação com a turma de qual casa pretendem construir coletivamente. Essa 
atividade pode ser feita tanto em uma maquete da casa, como em uma casinha de 
brincar, em tamanho menor e com materiais alternativos que tiver à disposição. Tanto 
na Educação Infantil quanto no Ensino Fundamental, é possível desenvolver essas 
propostas, enfatizando os conteúdos de Ciências Sociais, Matemática, Geografia.

. . .

https://www.youtube.com/watch?v=sI0IueaUEzQ
https://www.youtube.com/watch?v=sI0IueaUEzQ
https://www.youtube.com/watch?v=sI0IueaUEzQ
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Temos um universo de COISAS a explorar quando falamos sobre o circo, palhaço e risadas.
Esse vídeo traz uma boa oportunidade de falar com os alunos sobre as emoções: tratar da 
tristeza, dos momentos de alegria e diversão, dos momentos de solidão e insegurança, é 
uma necessidade para as crianças, e muitas delas não encontram espaço para tais temas. 
As histórias oferecem um contexto rico de possibilidades, promovendo o debate e a ex-
pressão de sentimentos pelos pequenos. Organizar rodas de debates e dinâmicas em sala 
onde as crianças possam se expressar é uma forma de dar voz a esses sentimentos.

8. Histórias de Palhaços – com Palhaço Arnica

clique aqui para acessar a história no Youtube

Sugestão de Atividades

1. Palhaços
O palhaço Arnica conta que seu mestre é o palhaço Picolino (da família Queirolo). 
O Brasil tem uma tradição de ótimos palhaços. 
Conhecer esses personagens que fazem parte da nossa história, imprimir fotos deles, 
além de contextualizar o trabalho, conhecer biografias, também um pouco do Brasil, 
da diversidade de estética, de maquiagem, de figurinos, pois normalmente quando 
pensamos em maquiagem de palhaço, acabamos sempre no estereótipo.

Abaixo alguns exemplos que esperamos despertar a vontade de conhecer a biografia mais 
a fundo e de outros palhaços também.
Ahhhh, no saiba mais há uma sugestão de música com o nome de vários palhaços. Ela 
está no youtube e é realmente bem legal!

https://www.youtube.com/watch?v=Z6yrKPCbgKE
https://www.youtube.com/watch?v=Z6yrKPCbgKE
https://www.youtube.com/watch?v=Z6yrKPCbgKE
https://www.youtube.com/watch?v=Z6yrKPCbgKE
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PICOLINO
O artista circense Ricardo Queirolo, conhecido como palhaço Picolino começou a trabalhar 
como artista circense aos 7 anos. Seus primeiros números foram ao lado da mãe, Elvira, que era 
malabarista. Antes de virar palhaço, Picolino atuou como malabarista e trapezista. 

Ganhou notoriedade nacional a partir dos anos 60, quando começou a participar de
programas de TV. 

Morou durante muitos anos em Londrina PR e em 1999 abriu uma escola para ensinar artes 
circenses a crianças. Sua  última apresentação foi no 36º Festival Internacional de Londrina (Filo).

Nascido em São Paulo, no Circo Irmãos Queirolo (que pertencia à família dele), morreu aos 79 
anos em junho de 2003, em Londrina, PR.

ARRELIA
Vindo de uma família inteira de circo, Waldemar Seyssel atuou nos palcos desde os 6 anos de 
idade. Foi o primeiro da família a deixar o circo para trabalhar na televisão em 1953. Era alto e 
desengonçado. 

 Nasceu em 31 de dezembro de 1905 — e morreu em 23 de maio de 2005

BENJAMIN DE OLIVEIRA
Foi  o primeiro palhaço negro do Brasil. Também era compositor, cantor, ator. Idealizador do 
primeiro circo teatro. 

Ele era o que se chamava de negro forro, pois sua alforria veio após nascer, já que Leandra , 
sua mãe, era considerada escrava de estimação.

 Na época, o presidente da república Marechal Floriano Peixoto viu uma apresentação 
sua no circo e, surpreso com a apresentação de Benjamin e com a ideia de Manuel Gomes, 
dono do circo, de colocar um negro como palhaço; o presidente transferiu o circo, que era 
situado na favela para a frente do Palácio do Itamaraty, na Praça da República. A partir dali, os 
materiais usados pela trupe eram transportados pelo Exército Brasileiro. 

Nasceu em Pará de Minas, 11 de junho de 1870 – morreu no Rio de Janeiro, 30 de maio de 1954.

CAREQUINHA
George Savalla Gomes  mais conhecido pelo nome Carequinha, foi um dos mais 
notórios palhaços brasileiros.

Seus pais eram os trapezistas e, Carequinha literalmente nasceu no Circo, pois sua mãe 
grávida estava fazendo performance de trapézio quando entrou em trabalho de parto em 
pleno picadeiro.

Ele começou a ser palhaço aos 5 anos de idade. Teve programas na televisão durante muitos 
anos, participou de novelas, da escolinha do professor Raimundo e  “Hoje é dia de Maria”.

Em 1976 o cineasta Roberto Machado Junior fez um documentário sobre Carequinha. O 
filme pode ser visto no YouTube.

Durante anos, o artista expressou publicamente (em entrevistas para jornais e para a 
televisão) sua intenção de ser enterrado com a cara pintada - segundo ele, para “alegrar os 
mortos”. Seu desejo não foi atendido pela família, que exigiu que ele fosse enterrado com o 
rosto limpo. No entanto, permitiram que ele fosse sepultado vestindo uma roupa de palhaço.

Nasceu em Rio Bonito, 18 de julho de 1915 — morreu em São Gonçalo, 5 de abril de 2006.

PIOLIN
Abelardo Pinto, conhecido como Piolin, foi um palhaço brasileiro de reconhecimento mundial, 
considerado um grande representante do meio circense, onde destacava-se pela grande 
criatividade cômica, além da habilidade como ginasta e equilibrista.

Foi considerado “o maior palhaço do mundo”.,  Washington Luis, presidente da república 
deposto pela Revolução de 1930, era um dos seus admiradores e costumava assisti-lo.

O dia de seu nascimento foi escolhido para a data comemorativa do Dia do Circo no Brasil.
Nasceu em Ribeirão Preto, 27 de março de 1897– morreu em São Paulo, 4 de setembro de 1973.
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2. Dicionário do Circo
Tem um monte de palavras que se usa no circo que não fazem parte do nosso dia a dia.
A idéia é confeccionar um dicionário com os termos do circo – ou pelo menos o que a 
gente entendeu!
Abaixo colocamos vários verbetes e seus significados. Distribua um ou dois para cada 
criança, que deverá interpretar e fazer uma ilustração. Atente-os para o fato de que 
muitas vezes um termo que aparece em um verbete é esclarecido em outro.
Trabalhem a ordem alfabética, assim como uma pesquisa em qualquer dicionário.
Disponibilizem na biblioteca, aliás esse é um dicionário raro de se encontrar.
Para isso é preciso que revejam a pontuação e a concordância verbal.
Assim outros estudantes tenham acesso, não só de outras séries, como também dos 
próximos tempos.

ARGOLÃO: aro de ferro desmontável onde se 
prendem os quartos de pano, para erguê-los por 
meios de cabo.

BANQUILHA: mesa que suspende o artista em suas 
apresentações. Também se dá esse nome a todas 
as plataformas de chegada nos números de altura, 
como arame, trapézio etc.

BARRA: aparelho de ginástica constituído por uma 
trave horizontal que é presa em apoios verticais. 
Numa variação, os apoios são substituídos por dois 
portôs, enquanto o volante faz suas evoluções.

BARREIRAS: denominação comum a homens e 
mulheres, que podem ser artistas ou simples 
ajudantes, que ficam em formação, uniformizados, 
ao lado do picadeiro, prontos para ajudar o artista 
que está se apresentando.

BÁSCULA: aparelho semelhante à gangorra, usado 
pelos acrobatas para dar impulso aos saltos.

BATUTA: prancha móvel, na forma de um 
trampolim, usada pelo artista para impulso nos 
saltos ornamentais;

CABARETIER: animador, anunciador, boa-pinta, cara 
limpa; é humorista, mas não é palhaço.

CAMBALHOTA OU CAMBOTINA: cambalhota. É 
o movimento inicial para o artista que pretende 
aprender acrobacia de solo.

CAPATAZ: responsável pela técnica do circo, cuja 
atuação é mais exigida nas etapas de instalação e 
desmontagem.

CARAVANA: sinônimo de trailer ou moradia 
ambulante, que vai a reboque de um veículo.

CASCATA: queda simulada
CHAPUZ: triângulos de madeira ou suporte de ferro 

colocados na extensão da grade para sustentar as 
tábuas da bancada, formando uma escada para 
acomodar o público, chamada em circo de “geral”.

CHICOTE: acidente de graves proporções quando os 
trapezistas não se acham no tempo certo. As cordas 
do aparelho afrouxam e os artistas se encontram, 
sofrendo um choque que lhes afetará as omoplatas 
e os rins.

CLAQUE: bofetada simulada nas cenas cômicas.
COXIM: aparelho estofado em forma de triângulo 

que sustenta o artista deitado, para que eleve a 
parte inferior do corpo.

DENTAL: aparelho giratório que suspende o artista 
pelos dentes, para que faça evoluções a grande 
altura.

EMPATAR CABO: forma de unir dois segmentos 
de cabo de aço ou corda, desfazendo sua trama e 
refazendo-se até dar a consistência original.

ESCADA–SETE: são escadas com aproximadamente 
três metros de altura, em forma de “7”, em que o 
portô se acomoda num coxim e o volante fica no 
alto da escada, fazendo demonstrações.

FORÇA CENTRÍPETA: a força que age sobre os 
corpos em rotação, procurando aproximá-los do 
centro de seu eixo.

FUNÂMBULO: equilibrista que se exibe na corda ou 
no arame: mesmo que volantim, volatim, volteados, 
aramista.

GRADE: caibro de madeira que desce 
perpendicularmente até o chão. Nela são colocadas 
alças de ferro em forma de “V”, para apoiar as 
bancadas e as cruzetas que lhe servem de apoio.

HAP: preparação para os grandes momentos dos 
truques ou para encerramento das apresentações.

ÍCARIOS (JOGOS): modalidade em que o portô, 
uma vez apoiado pelas costas num coxim, usa as 
pernas e os pés para fazer acrobacias com crianças 
e objetos.

LENÇOL OU MIRIPI: retângulos de lona que servem 
para aumentar a área de um circo, tornando-o oval.

LONJA: cinto de segurança usado pelos aprendizes 
até que ganhem confiança e assimilem 
completamente as noções dos tempos nos 
números.

MALABARES: número de origem chinesa que exige 
muito reflexo. Os malabaristas costumam jogar 
para o alto, ao mesmo tempo e sem deixar cair, 
quatro ou mais claves- objetos em formato de pêra 
alongada, usam-se também bolas, argolas, chapéus 

GLOSSÁRIO DE TERMOS BÁSICOS DO CIRCO
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...as crianças circenses são protegidas pela lei 
federal nº 8069 de 13/07/1990 (estatuto da criança 

e adolescente) em que se caracteriza o filho desses 
artistas como população nômade, prescrevendo 
o direito que elas tem de frequentar a escola de 

ensino regular, aonde chegarem e as escolas são 
obrigadas a recebê-las?

e tochas acesas.
MAROMBA: vara auxiliar usada pelos aramistas 

geralmente em grande altura.
MASTARÉU: mastro menores, que contornam o 

circo pela parte interna, a fim de manter o pano 
esticado. Nos circos maiores, os mastaréus formam 
duas fileiras.

MASTRO: estrutura tubular cujo comprimento 
varia de 9 a 12 metros, que sustenta a lona do circo, 
além de servir de apoio para os aparelhos de ar e 
para serpentinas. Originalmente, os mastros eram 
de madeira, até serem substituídos por ferro ou 
estrutura metálica.

MÈNAGERIE: termo extraído do francês, que 
significa a barraca onde se guardam os animais.

MOITÃO: roldanas ou carretilhas reguláveis 
e dotadas de ganchos, que são usadas para 
sustentação das cordas.

MONOCICLO: variação circense para bicicleta; 
veículo de uma roda só. Os monociclos são 
utilizados nos mais variados tamanhos.

MORTO: estaca que sustenta as espias-mestras.
NÔMADES: são pessoas que não se fixam 

em nenhuma cidade, estão sempre viajando 
e, portanto, precisam de casas que sejam 
desmontáveis e leves para serem carregadas com 
facilidade.

PANO DE RODA: faixa de lona que rodeia a parte 
inferior do circo, vedando-o por completo.

MONOCICLO: variação circense para bicicleta; 
veículo de uma roda só. Os monociclos são 
utilizados nos mais variados tamanhos.

MORTO: estaca que sustenta as espias-mestras.
NÔMADES: são pessoas que não se fixam 

em nenhuma cidade, estão sempre viajando 
e, portanto, precisam de casas que sejam 
desmontáveis e leves para serem carregadas com 
facilidade.

PANO DE RODA: faixa de lona que rodeia a parte 
inferior do circo, vedando-o por completo.

PARADA DE MÃO: número individual ou de trupe 
em que os acrobatas executam evoluções, apoiados 
apenas sobre as mãos.

PARTNER: parceira graciosa que funciona como 
auxiliar no picadeiro. Não deve chamar atenção 

sobre si no momento em que o artista apresenta 
as dificuldades de seu número. Para valorizar a 
apresentação, executa movimentos de coreografia, 
nos intervalos dos truques.

PAU DE RODA: vigas de tamanho e espessura variáveis, 
dependendo do tamanho do circo, que sustentam a 
grade.

PEÃO, Amarra- cachorro, Peludo: pessoal de serviços 
gerais, freqüentemente temporário admitidos na 
própria praça.

PÉ-DE-GALINHA: cabo que se desdobra para unir o 
mastaréu à lona.

PERCHA: de ombro, testa ou maxilar. Madeira roliça, 
com dispositivos para equilíbrio, em que o portô 
sustenta o volante em suas evoluções.

PONTO: é a abertura no palco onde fica a pessoa 
encarregada de auxiliar o ator no texto.

PORTÔ: o mesmo que aparador, é o artista, de 
constituição física mais desenvolvida, que apoia os 
volantes.

PROGRAMA: ordem de entrada dos números no 
picadeiro.

QUADRANTE: um quadro de ferro, onde o portô e o 
volante ficam suspensos a grande altura.

QUARTOS: partes em que a lona principal, ou cobertura se 
divide.

QUEIJO: rodela de madeira colocada na extremidade 
do mastaréu que fica em contato com o pano.

RASCABUCHA OU RASCA: denominação pejorativa 
do artista pouco talentoso.

REGULADOR: barra ligada a dois moitões; aparelho 
aéreo.

RIBALTA: luzes da frente do palco, geralmente 
protegidas por uma cobertura.

ROLA-ROLA: rolo de madeira de cerca de quarenta 
centímetros de circunferência, usado para exibições 
de malabarismo.

ROTUNDA: pano de fundo de cena.
SERPENTINA: fios elétricos que distribuem a 

eletricidade pelo circo.
VOLANTE: é o artista que faz as passagens dos 

truques. Está sempre em plano superior, tanto no solo 
como no ar, quando o número é executado com dois 
ou mais artistas.

Referência: MILITELLO, Dirce  Tangará Picadeiro São Paulo: Guarida Produções Artísticas, 1978

Você sabia que...
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3. Equilíbrio
Aproveite para estimular o movimento, trabalhando equilíbrio, força, articulação de 
movimentos, lateralidade, através dos movimentos do equilibrista, do trapezista, do 
malabarista, assim como tem no circo. Para brincar de equilibrista é preciso muito pouco. 
Basta uma folha de papel, ou um livro...

Existe também uma prática esportiva que tem crescido muito no meio urbano, em 
parques e praças é possível ver os atletas se equilibrando no slack line, que é uma 
fita resistente montada entre duas árvores, onde os atletas se equilibram até fazem 
manobras. Você já viu um desses? Já entrou? Que tal apresentar para seus alunos?

Fotos 1, 2 e 3: Escolha o material

Fotos 5, 6 e 7: Divirtam-seFoto 4: Trace percursos

Crédito: Proj. Biblioteca Viva Itinerante

Outro jeito de se equilibrar é com o pé de lata:
Primeiro o educador precisa fazer dois furinhos no fundo 

da lata (use prego e martelo), por onde passará o barbante, 
dando um nó nas pontas, para que ele fiquei preso no 
fundo da lata.

A quantidade de barbante usada depende do tamanho 
da criança. As “alças” dos pés de lata devem ser de um 
comprimento que a criança consiga segurar com firmeza 
deixando as pernas e os braços esticados segurando o 
barbante.

Por fim, é só pintar a lata de um jeito bem criativo. Ou 
fazer colagem com tecido ou fita colorida.

Aí é treinar para conseguir se equilibrar e começar a 
brincadeira. Lembre-se de que a criança deve sempre usar 
um calçado para evitar que se machuque.
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Para mostrar junto:

Vídeo da brincadeira “Pegar o Trem”
A “Brincadeira Pegar o trem” feita pelo 
Rafael Rosa em nossa Praça de Brincadeiras 
é um sucesso, ela trabalha coordenação de 
movimentos e equilíbrio, tudo a ver com as 
atividades sugeridas aqui!

clique aqui para acessar a história no Youtube

Nestas atividades trabalhamos:
A história da arte circense e do palhaço, Equilíbrio, coordenação motora, ampliação de 

repertório artístico, musicalização, vocabulário, leitura e escrita, dramatização.

Saiba Mais

Filme Charles Chaplin o circo
Ainda hoje as crianças se divertem muito com esse filme e, de quebra, dá para mostrar 
como foram os primeiros filmes

Livros
Amélia queria fugir com o circo, de Blandina Franco, com ilustrações de José Carlos Lollo. 
A pulga Amélia sonhava em fugir com o Circo de Pulgas, viver aventuras com a trupe, fazer 
malabarismos e saltos mortais – mas o circo nunca passou onde ela morava... Pois Amélia 
encontrou uma excelente alternativa para seu sonho! Vale conferir. A partir de 4 anos.

O circo, de Roseana Murray, com ilustrações de Caó Cruz Alves. O circo chegou na cidade. 
Depois do poema que traz anuncia a chegada, revelam-se vários outros detalhando a 
montagem do circo e o papel de cada um dos envolvidos no espetáculo. Bailarina, mágico, 
trapezista, equilibrista... Um espetáculo completo. A partir de 4 anos.

Vídeos
Vídeo para aprender a fazer um boneco equilibrista super legal:
https://www.youtube.com/watch?v=N0UtS7LA0g0

CD Parlapatões: Encontra no youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=o6KC_-KZx0Y
Minutagem de uma música que traz o nome de vários palhaços: 20:05

https://www.youtube.com/watch?v=2hH_9OgkN94&ab_channel=Ecoh
https://www.youtube.com/watch?v=2hH_9OgkN94&ab_channel=Ecoh
https://www.youtube.com/watch?v=2hH_9OgkN94&ab_channel=Ecoh
https://www.youtube.com/watch?v=2hH_9OgkN94
https://www.youtube.com/watch?v=2hH_9OgkN94
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Um rapaz muito esperto e malandro, um velha rabugenta e “pão dura”, muita fome, 
pedras e uma panela! Esses são os ingredientes de um conto popular muito divertido.

clique aqui para acessar a história no Youtube

9. Sopa de Pedra – Patrícia Maia

Sugestão de Atividades

2. Outras Histórias e Brincando de Teatro
Aproveite e leia outras histórias de Pedro Malasartes. 
É um personagem muito interessante, a cada história levantem características que 
o compõe e assim os alunos conhecerão mais sobre esse personagem tão famoso nos 
contos populares.
A partir tanto da história do vídeo, quanto das outras histórias de Pedro Malasartes, 
proponha que a turma se divida em grupos e que montem cenas das histórias que 
ouviram. Deixe o restante da turma adivinhar a qual história aquela cena pertence.

1. Roda de Conversa Conto Popular
Logo no inicio, a contadora de histórias fala sobre conto popular.
Converse com os alunos sobre quais histórias eles gostam de ouvir, quem conta histórias 
para eles e conversem sobre o que é conto popular. 
Há uma expressão popular onde se diz: “fulano dá nó em pingo dàgua”, que significa ter 
muita habilidade e dar um jeitinho em tudo. Ser capaz de fazer algo muito difícil ou ainda 
que enrola as pessoas. Assim como o personagem da história. Faça uma rodada com os 
alunos contando histórias reais que eles conhecem (ou que eles próprios fizeram) de 
alguém que dá nó em pingo d’água.

https://www.youtube.com/watch?v=QK9FX2DSwWk
https://www.youtube.com/watch?v=3ty2yvsu6x4
https://www.youtube.com/watch?v=QK9FX2DSwWk
https://www.youtube.com/watch?v=QK9FX2DSwWk
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clique aqui para acessar a história no Youtube

Para mostrar junto:

3. Nossa Sopa Maluca – Trabalhando memória
Assim como Pedro Malasartes colocou na sopa várias coisas que não são de comer, peça 
a cada aluno que escolha algo que tenha ali a sua mão para colocar no nosso caldeirão. 
Se o professor desejar, pode fazer o desenho de um grande caldeirão onde os alunos 
devem sentar ao redor. Peça que cada um, um a um, calmamente, coloque seu objeto no 
caldeirão ou, se não tiver o desenho, coloque apenas no centro da roda . Dê um tempo 
para que todos observem. Um dos alunos deve sair da sala e, sem este ver ou saber, retire 
um dos objetos. Ao voltar, o aluno deve tentar adivinhar qual objeto foi retirado. Se a 
turma for muito grande, faça várias rodas.

4. Trabalhando a alimentação saudável
Os legumes, frutas e verduras são os alimentos mais rejeitados pelas crianças, não é? Essa 
história traz uma ótima oportunidade de abordar com a turma quais os alimentos que 
compõem a sopa e quais destes são consumidos pelas crianças. Vocês podem organizar 
uma tabela com os preferidos e os rejeitados e levantar com a turma quais são os 
alimentos que eles mais consomem. Será que consomem muitos industrializados? Que 
tal propor uma culinária com a turma, fazendo sua própria sopa de legumes?

Vídeo como fazer um “Taumatrópio”
A Patrícia Maia traz também um vídeo em que 
ensina o “Taumatrópio”, um brinquedo muito 
legal e que está relacionado com a animação 
de imagens. Com desenho, recorte e colagem, é 
ideal para fechar muito bem este trabalho sobre 
a sopa de pedras. Confiram no Canal do Ecoh no 
Youtube.

Nestas atividades trabalhamos: 
Alimentação, culinária, variedades de legumes, contato com a natureza, 

percepção e memória, conto popular e reconto de histórias.

https://www.youtube.com/watch?v=Q_VuGFk2JDI
https://www.youtube.com/watch?v=Q_VuGFk2JDI
https://www.youtube.com/watch?v=Q_VuGFk2JDI
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Uma lenda africana: Para o povo iorubá, os odus tem uma missão da mais alta importân-
cia: contar e colecionar histórias. Pois, como tudo na vida é repetição, saber as histórias 
do passado é saber o presente. 

clique aqui para acessar a história no Youtube

10. Odu Obará – Daniella Fioruci

https://www.youtube.com/watch?v=OsGptQ9gag0
https://www.youtube.com/watch?v=OsGptQ9gag0
https://www.youtube.com/watch?v=OsGptQ9gag0
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2. Na Cozinha

Tem tanta coisa para explorar com abóbora na cozinha!

Para começar, depende em qual região se mora,  o nome pode mudar: o nome abóbora 
chegou ao Brasil (Nordeste) pelos portugueses mas os indígenas chamaram de  jerimum 
aqui. Aproveitem e pesquisem no mapa em quais lugares aqui no Brasil chamamos de 
abóbora e em quais chamamos de jerimum. 

Existem muitos tipos de abóbora: Cabotiá, De Pescoço, Moranga, Paulista, Provence, 
Bolota, Abobrinha entre outras. Se for possível, leve diferentes tipos de abóboras (ou 
ilustrações) para que as crianças vejam.

É um alimento que se pode comer doce ou salgado. 

Há muitas receitas para preparar (ou mesmo comprar). Não vamos colocar receitas aqui, 
pois depende da idade dos alunos e da disponibilidade de ingredientes. São muitas as 
variações do que se pode fazer. 

Mas, sem dúvida nenhuma, recomendamos que essa seja uma atividade desenvolvida. De 
preferência experimentando o doce e salgado. Registrem as receitas e o que acharam dos 
sabores. Usem desenhos, escritas

A culinária para crianças é capaz de despertar diversos sentidos simultaneamente, como 
o paladar, o olfato e a visão, por exemplo. Também trabalhamos paciência, concentração e 
memorização.

Sugestão de Atividades

1. Qual história vai acontecer?
Vamos fazer um jogo, assim como o jogo do Ifá. 
Mas com 3 dados. Faça desenhos de todos os lados os dados. O dado pode ser construído 
ou mesmo comprado e encapado. 
No jogo, cada criança é um odu, um padrinho que vai contar uma historia que  acontecerá 
com alguém, que pode ser imaginário, como um bebe que acabou de nascer.
O professor passa por cada criança, entrega os dados, que os lança e faz uma história a 
partir dos 3 desenhos, deixe que ela ordene os desenhos dos dados a seu gosto e construa 
a história.
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3. Brincar de fazer abóbora de Halloween

Vamos aproveitar que estamos falando de aboboras e caminhar  por outras culturas que 
também a trazem como símbolo importante.

Esculpir uma abóbora mesmo seria complicado com as crianças, pois o uso de material 
como faca e material cortantes pode inviabilizar nossa atividade.

Propomos, então, fazer as abóboras laranjas, mexericas, limão, romã, etc!!!!!

Vamos precisar de:
» Papel, lápis e borracha

» Laranjas, mexericas, limão, romã, etc
» Canetinhas

Primeiramente faça um desenho no papel da cara da abóbora: uma maneira de organizar 
os pensamentos, entender onde se quer chegar.

Incentive a desenhar olhos, nariz, bocas e dentes de várias maneiras.

Depois é pintar as laranjas, mexericas, limão, romã, etc!

Agora é hora de dar vida a essa abóbora: ganhar uma história. 

Primeiro sonde os alunos: o que eles conhecem sobre o Halloween, que filmes já viram, 
quais outros personagens existem, etc....

Pesquisem porque a abóbora é um símbolo do Halloween.
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clique aqui para acessar a história no Youtube

Para mostrar junto:

Vídeo da brincadeira “Cacuriás”
Vocês conhecem os Cacuriás? São brincadeiras 
populares muito musicais que vem lá do 
Maranhão, e que surgiram com as festividades 
do Divino Espírito Santo. O Rafael Rosa nos 
ensina a brincar, através do vídeo que está lá no 
Canal do Youtube do Ecoh.

Nestas atividades trabalhamos: 
Linguagem oral e/ou escrita, Planejamento e criatividade, Conhecimento de outras 

culturas e tradições, Participação ativa, expressão e escuta dos colegas

4. E vamos criar nossas histórias...

Pode ser escrita ou só falada. Que tal partir de uma narrativa em primeira pessoa, como 
se fosse a abóbora contando como ela veio parar ali, que aventuras viveu, trazendo 
elementos que foram estudados. 

Numa roda é importante lembrar os alunos que o mesmo respeito que a gente quer que 
o colega tenha ao ouvir nossa história, devemos ter ao ouvir a história do outro. Às vezes 
temos que lembrá-los muitas vezes numa mesma rodada.

https://www.youtube.com/watch?v=fdA2fZn_89U
https://www.youtube.com/watch?v=fdA2fZn_89U
https://www.youtube.com/watch?v=fdA2fZn_89U
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Esta história está recheada de elementos naturais, uma boa deixa para trabalhar uma 
aproximação das crianças com a natureza, promovendo um passeio à horta da escola e se 
a sua escola não tiver uma horta, é uma chance de criar uma pequena horta em vasos na 
sala mesmo. Muitas crianças quando questionadas ainda conhecem muito pouco sobre 
frutas, verduras e de onde elas vêm, é imprescindível criarmos uma atmosfera dentro da 
escola que desenvolva a relação das crianças com o meio natural, promovendo não só a 
alimentação mais saudável, mas também a construção de uma relação de pertencimento 
e cuidado com o planeta.  Entender de onde vem os alimentos, como crescem as plantas 
e aprender a cultivar algumas é um bom começo nesse processo. Sugerimos aqui o Meu 
primeiro livro de jardinagem, onde há dicas muito interessantes para estimular as crian-
ças na prática de cultivo desde pequenas.

A abóbora menina também trata de uma personagem determinada e sonhadora que 
buscava alçar vôo e conhecer outros lugares, outras realidades. Estimular as crianças a 
buscarem seus sonhos e se sentirem fortes e capazes pode ajudar a promover um cresci-
mento e amadurecimento mais saudável.

clique aqui para acessar a história no Youtube

11. A Abóbora Menina – Cia Kiwi de Jaqueta

Sugestão de Atividades

1. Música Pomar
Apresente a música Pomar, da Palavra Cantada e trabalhe com eles os nomes das 
árvores frutíferas. Você sabia que muitas das frutas que consumimos não são de origem 
brasileira, mas são “exóticas”, ou seja, foram trazidas de outros países e continentes e 
plantadas aqui?  Que tal descobrir quais são as frutas nativas que temos no Brasil? No 
site: www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/conheca-principais-frutas-nativas-
brasil/ você pode encontrar uma listas destas plantas.

https://www.youtube.com/watch?v=XI2gSjty5YM
https://www.youtube.com/watch?v=XI2gSjty5YM
https://www.youtube.com/watch?v=XI2gSjty5YM
http://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/conheca-principais-frutas-nativas-brasil/
http://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/conheca-principais-frutas-nativas-brasil/
https://www.youtube.com/watch?v=XI2gSjty5YM
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clique aqui para acessar a história no Youtube

Para mostrar junto:

2. Brincando de Teatro

A representação teatral da história assistida é outra atividade muito pertinente a partir 
deste vídeo. Peça às crianças para construir uma dramatização da história, ou ainda, 
dramatizar como seria a viagem da Abóbora menina depois que ela saiu voando… Eles 
terão muitas ideias criativas, com certeza! 

Teatro de objetos: Vocês já ouviram falar de “formas animadas”? O teatro de animação é 
uma linguagem riquíssima que pode ser amplamente explorado na escola, monte uma 
caixa com objetos diversos do uso cotidiano, ou peça que cada criança traga um objeto 
escolhido de sua casa e que utilizem esses objetos como personagens para contar suas 
histórias. Abaixo, deixamos alguns links de referência para essa linguagem:

www.youtube.com/watch?v=2vDzDlOWPXM

www.youtube.com/watch?v=f5c4Gi1j8I4 

www.youtube.com/watch?v=n-ftA1lbNnw

Vídeo da Brincadeira “Rebola, Bola”
“Rebola, bola” é uma brincadeira super divertida 
proposta pela Cia kiwi de jaqueta, que pode ser 
feita por adultos e crianças de todas as idades. 
Outra brincadeira tradicional e que corre o 
mundo é a “Cama de gato”, que tem inúmeras 
variações. Que tal apresentá-la aos alunos? 
Acessem o vídeo no canal do Ecoh e divirtam-se, 
é simples e divertida! Ah, e tem uma opção para 
brincar com os bem pequeninos… 

Nestas atividades trabalhamos: 
dramatização; teatro de formas animadas; alimentação saudável, contato 

com a natureza; plantas nativas brasileiras.

https://www.youtube.com/watch?v=GDWNGvnyrWA
https://www.youtube.com/watch?v=2vDzDlOWPXM
http://www.youtube.com/watch?v=f5c4Gi1j8I4  
http://www.youtube.com/watch?v=n-ftA1lbNnw
https://www.youtube.com/watch?v=GDWNGvnyrWA
https://www.youtube.com/watch?v=GDWNGvnyrWA
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Coordenação Geral: Claudia Silva

Produção: Gustavo Aranha

Ilustração e Comunicação Visual : Fernando Ito 

Midias Sociais : Pedro Perez

Captação de vídeos: Lucas Godoy

Edição de vídeos: Thyago Bezerra

Plataformas Digitais: Guilherme Aranha

Assessoria de Imprensa: Erika Pelegrino

 Fotógrafa: Valéria Félix

Oficineiras: Patrícia Maia, Daniella Fioruci, Ana Luisa Lacombe

Brincantes: Rafael Rosa, Gracieli Maccari, Miguel Matoso

Apresentação Live de brincadeiras: Luis Henrique Silva (palhaço Arnica)

Apresentação Live Preta do Leite convida: Edna Aguiar

Contadores de Histórias: Rafael de Barros, Josiane Geroldi (CiaContacausos); 
Daniella Fioruci; Palhaço Arnica (Cia Clac); Cia Kiwi de Jaqueta, Vanessa 

Nakadomari (Cia Boi Voador); Edna Aguiar; Patrícia Maia; Cia Fio da Meada; 
Thainara Pereira; Cia Tricantumconto

Mediação das mesas de Debates: Gracieli Maccari e Daniella Fioruci

Elaboração de material de Apoio pedagógico: 
Gracieli Maccari e Daniella Fioruci

Site:
https://ecoh.art.br/

Canal no Youtube
www.youtube.com/channel/UCU0GI-x8fUqixq_fsXnlxtg

Instagram
www.instagram.com/ecohpr/

Facebook
www.facebook.com/EcohPr/

Ficha Técnica

Links do ECOH
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Acompanhe o ECOH:

(clique nos botões para acessar)

Esse material faz parte do ECOH CIRCULAÇÃO.

Nesse trem da vida cheio de histórias e possíveis desdobramentos,  as 
sugestões aqui são só um começo da trilha.

Se utilizaram alguma idéia, conte-nos. Para nós é muito importante saber se 
esse tipo de material faz sentido.

Marque-nos nas redes sociais ou nos mande um email! 

Os vídeos estão permanentemente em nosso canal, acessem sempre que 
quiserem. 

No nosso site tem muito mais vídeos de histórias além de conversas e 
palestras sobre a arte de narrar, pesquisas de narração e a oralidade!

Obrigado por nos acompanhar em mais essa jornada! 

Até o próximo ECOH!

https://ecoh.art.br/
https://ecoh.art.br/
http://www.youtube.com/channel/UCU0GI-x8fUqixq_fsXnlxtg?sub_confirmation=1
https://www.instagram.com/ecohpr/
https://www.facebook.com/EcohPr
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