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Brincadeiras e histórias 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Brincadeiras e histórias fundam e formam o espaço onde se vive. Daí que, ao buscar suas raí-

zes, em narrativas expressas por meio de cantigas e histórias do folclore, o indivíduo consegue encon-

trar uma parte de si mesmo. Além disso, na brincadeira essas narrativas expressam-se. 

Objetivos de aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é propor, por meio de brincadeiras, jogos teatrais e con-

tação de histórias, a aproximação com o universo teatral. Para alcançá-lo, aborda-se o folclore, consi-

derando os conhecimentos prévios dos alunos e histórias coletadas com familiares e outras pessoas 

do convívio. 

Para isso, esta sequência visa a explorar três unidades temáticas: artes visuais, teatro e artes 

integradas. 

Na unidade temática artes visuais, são explorados os seguintes objetos de conhecimento e a(s) 

respectiva(s) habilidade(s): 

Elementos da linguagem -- (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visu-

ais (ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.). 

Materialidades -- (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pin-

tura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fa-

zendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não conven-

cionais. 

Processos de criação -- (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, cole-

tivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade e (EF15AR06) Dialogar 

sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

Na unidade temática teatro, são explorados os seguintes objetos de conhecimento e a(s) res-

pectiva(s) habilidade(s): 

Elementos da linguagem -- (EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando ele-

mentos teatrais (variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e 

narrativas etc.). 
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Processos de criação -- (EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em im-

provisações teatrais e processos narrativos criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos 

gestos e das ações do cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

Na unidade temática artes integradas, são explorados os seguintes objetos de conhecimento 

e a(s) respectiva(s) habilidade(s): 

Matrizes estéticas e culturais -- (EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jo-

gos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

Arte e tecnologia -- (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, anima-

ções, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de cria-

ção artística. 

 

Recursos e materiais necessários 

Lápis preto, lápis de cor, papel sulfite ou cartolina, tecido colorido, como retalhos, roupas e fantasias 

velhas ou recortes de tecido não tecido (TNT). 

 

Referências para folclore, lendas e imagens 

<http://brasilescola.uol.com.br/folclore>. Acesso em: 14 nov. 2017. 

<www.todamateria.com.br/curupira>. Acesso em: 14 nov. 2017. 

<http://ensinar-aprender.com.br/2012/07/imagens-de-curupira-para-colorir.html>. Acesso em: 14 

nov. 2017. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Brincadeiras de que gostamos 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo 

 

Introdução: Lista de brincadeiras (5 a 10 minutos) 

O professor solicita aos alunos que mencionem brincadeiras que conhecem, esclarecendo que 

devem ser somente aquelas em que não se utilizam de objetos (bola e corda, por exemplo) ou apare-

lhos (como video game e celular). Simultaneamente, na lousa, vai organizando uma lista com o nome 

das brincadeiras mencionadas. Em seguida, processa uma votação para que os alunos escolham as de 

que mais gostam. O professor deve ler, um por um, o nome das brincadeiras e pedir que levantem a 

mão para escolher. Pode ser feita uma marca ao lado do nome de cada brincadeira para indicar o 

número de votos. No final, devem ser selecionadas as duas ou três mais votadas. Caso não conheça 

alguma, o professor deve solicitar aos alunos que expliquem como ela se realiza (suas características 

ou regras). 

 

Atividade: Brincando de brincar (30 minutos) 

Os alunos “vão brincar das brincadeiras” eleitas (duas ou três). O professor deve orientar-se 

pelo aspecto da atividade “brincar de brincar”: o objetivo da atividade não é lazer ou recreação apenas. 

As brincadeiras, por si só, são recursos pedagógicos e fundamentais para o desenvolvimento da cri-

ança, entretanto o objetivo da proposta vai além deles, posto que se intenciona levar os alunos a com-

preender 1) como elas possibilitam a união deles; 2) as eventuais diferenças entre as regras conhecidas 

por um e outro e 3) a função do aspecto competitivo que há em algumas, cujo objetivo é estimular o 

estado de atenção, e não instituir ganhadores ou perdedores. O professor deve ser mediador na rea-

lização das brincadeiras, garantindo que, além do brincar, os alunos reflitam sobre o ato lúdico e suas 

regras, bem como assegurar que se mantenha a diversão. 
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Encerramento: Registro do brincar (5 a 10 minutos) 

O professor deve orientar os alunos para que registrem as vivências por meio de desenhos, 

que poderão ser elaborados no caderno ou em papel sulfite. A atividade consiste em desenhar a brin-

cadeira, previamente escolhida pelos alunos, mostrando o que nela foi mais emocionante e divertido. 

Outra possibilidade é a de desenharem as duas ou três “brincadeiras brincadas” na mesma folha. 

Se houver alunos que não consigam concluir o desenho, o professor deve orientá-los a fazê-lo 

em casa e trazer na aula seguinte. Finalizada a atividade, o professor deve orientar os alunos a guardar 

o desenho na pasta, tanto os finalizados como os ainda em produção. 

 

Aula 2 – Um personagem e sua história 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo 

 

Introdução: Conversa sobre aquilo de que brincamos e desenhamos (5 a 10 minutos) 

O professor organiza uma roda de conversa a respeito da aula anterior retomando os desenhos 

sobre as “brincadeiras brincadas”. O objetivo é relembrar o que foi realizado e considerar as seguintes 

questões: “Desde quando conheço essa brincadeira?”, “Quem me ensinou?”e “O que eu posso apren-

der com ela?”. 

 

Atividade: Inventando uma história (25 minutos) 

Sentados no chão, em círculo, e orientados pelo professor (sentado com eles), os alunos ele-

gerão um objeto que terá o “poder da fala”. Poderá ser um objeto comum, como um estojo, desde 

que visível por todos os integrantes do círculo. O professor exporá a regra: quem tiver a posse do 

objeto terá o “poder da fala” (poderá falar), e os outros deverão ficar em silêncio e ouvir. É necessário 

que o professor esclareça aos alunos que todos terão, em algum momento, o “poder da fala”, ou seja, 

todos experimentarão o turno da fala. 
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Para iniciar a invenção da história, o professor, segurando o objeto, portanto com o “poder da 

fala”, dirá: “Era uma vez o Curupira. Ele tinha os dois pés virados para trás, o cabelo cor de fogo e vivia 

na floresta. Certo dia...”. O professor passará o objeto ao próximo aluno e a contação prosseguirá. 

Quem receber o objeto deverá continuar a história de forma breve, retomando o ponto em que foi 

interrompida. Exemplo: 

Aluno 1: “Certo dia ele estava com fome e resolveu...”   

Aluno 2: “resolveu ir buscar umas frutas, mas...” 

O professor deve esclarecer que a história que for sendo inventada à medida que ocorrerem 

os acréscimos com o “poder da fala” não precisa corresponder à lenda do Curupira; pode ser formada 

outra, completamente diferente. 

Sugestões 
1. A sequência para ser entregue o objeto, a partir da fala do professor, pode ser no sentido horário. 
2. Sugerir que quem estiver com o “poder da fala” (o aluno que estiver na vez de falar) continue com a última palavra 
dita anteriormente. Essa estratégia ajuda a manter encadeamento e coerência na história.  
3. Antes de começar a contação, orientar sobre o ritmo da atividade, isto é, sobre o modo como a história será contada 
(todos terão de falar) e sobre a necessidade de o objeto não poder ficar muito tempo com o mesmo aluno. 
4. A contação pode ser gravada ou registrada por escrito pelo professor. Essa gravação ou registro será útil na prepara-
ção da aula 3 (divisão em episódios).  

Encerramento (15 minutos) 

Com os alunos ainda em círculo, o professor conversa sobre o Curupira, verificando o que eles 

já sabem desse personagem (quem é, suas características e o que faz, por exemplo).  

Para subsidiar a conversa, o professor deve mostrar imagens do personagem e ler a lenda, na 

íntegra ou apenas trechos. Na seção Referências para folclore, lendas e imagens, há links em que é 

possível encontrar imagens do personagem e versão da lenda. O professor deve iniciar uma conversa 

sobre a história inventada na atividade anterior: “Como a história inventada por vocês se relaciona 

com a lenda do Curupira?” e “A história inventada ficou muito diferente da lenda?”. Em seguida, dis-

tribui uma folha de papel a cada estudante e pede que desenhem o Curupira da forma como o imagi-

nam. Eles devem ser instruídos a desenhar o personagem em alguma cena da história criada coletiva-

mente (com o “poder da fala”). Enquanto desenham, o professor deve expor noções sobre persona-

gem, considerando o que foi visto desse conceito. 

Se houver alunos que não consigam concluir o desenho, o professor deve orientá-los a fazê-lo 

em casa e trazer na aula seguinte. Finalizada a atividade, o professor deve orientar os alunos a guardar 

o desenho na pasta, tanto os finalizados como os ainda em produção. Para a próxima aula, além do 

desenho finalizado, o professor pede que tragam retalhos, roupas ou fantasias que já não usem e TNT.  

Sugestão 
Podem ser enviados bilhetes aos responsáveis solicitando que auxiliem o aluno na obtenção do material para a aula 
seguinte. 
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Aula 3 – Brincando de contar histórias 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em grupo 

Introdução: Preparando a sala (5 a 10 minutos) 

Unindo os temas das aulas 1 e 2, o professor orientará a realização de brincadeiras teatrais. 

Antes, deverá conversar com os alunos sobre a importância das brincadeiras, isto é, brincadeiras como 

atividade que une os participantes, e sobre o objetivo da competição, a saber, estimular a atenção de 

quem delas participa, e não classificá-los de ganhadores ou perdedores, e relembrar a história inven-

tada na aula 2. Os desenhos das aulas 1 e 2 podem ser utilizados nessa conversa. 

 

Atividade: Brincando de ser (20 minutos) 

Antecipadamente, o professor deverá dividir a história inventada na aula 2 em episódios, de 

forma que seja contada na íntegra. Os episódios deverão ser organizados em quatro ou cinco blocos a 

fim de atender à quantidade de grupos de alunos que deverá ser formada. Nessa divisão, o professor 

pode acrescentar outros personagens folclóricos e outras ações, como estratégia para ampliar a nar-

rativa. Retomando os temas das aulas 1 e 2 (brincadeiras e histórias), o professor orientará a realização 

de brincadeiras teatrais. Para tanto, auxiliará os alunos a organizarem-se em grupos com quatro inte-

grantes ou cinco (conforme a divisão dos episódios indicada anteriormente), que representarão os 

episódios. Em cada grupo, um aluno pode representar o narrador; outro, o Curupira e os demais os 

outros personagens. Para complementar a encenação, deverá ser escolhido um objeto que represen-

tará o Curupira em todos os grupos (como um chapéu). Assim, sempre se saberá que o aluno com 

chapéu representa o Curupira. 

Os alunos deverão dispor de tempo para preparar-se para interpretar os episódios a eles atri-

buídos. Deverão, nesse tempo, decidir coletivamente “quem fará o que” e ensaiar as cenas. Não há 

necessidade de ensaiar falas, pois a encenação será como uma brincadeira. A regra é ter atenção e 

divertir-se. 

Encerramento: Apresentação (20 minutos) 

Para os alunos saberem em que ordem devem entrar em cena, o professor pode anunciar o 

número dos episódios, por exemplo: episódios 1 a 3, episódios 4 a 6, e assim por diante. Para apresen-

tação das cenas, o espaço deverá ser dividido de forma que os atores tenham onde atuar, representar 

e os espectadores, onde assistir. A organização em círculo possibilita que os atores fiquem em pé e os 

espectadores, sentados em volta. O professor deverá orientar sobre a importância da postura da pla-

teia: permanecer em silêncio e participar olhando, ouvindo e com palmas, sem atrapalhar quem está 

interpretando. O professor orientará os alunos sobre o encerramento: dar uma salva de palmas e cur-

var o corpo, com as mãos dadas, como agradecimento de todos para todos. 
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Aferição de aprendizagem 

Nas atividades propostas no decorrer das três aulas, deve ser verificado se os alunos partici-

param das brincadeiras (aula 1), fizeram os desenhos (aulas 1 e 2), participaram da roda de história 

(aula 2), do ensaio e da apresentação (aula 3) e se os conceitos de personagem e folclore foram apre-

endidos. O professor, além de verificar, deve garantir que haja participação. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

Como os alunos se encontram em processo de alfabetização, é importante que o professor leia os enunciados. 

Como os alunos se encontram em processo de alfabetização, é importante que o professor leia os 

enunciados. 

1. “CABELO VERMELHO E PÉS PARA TRÁS”, ESTAS SÃO CARACTERÍSTICAS DE QUAL PERSONAGEM? 

A) SACI-PERERÊ. 

B) CURUPIRA. 

C) IARA. 

2. PINTE AS FRASES CORRETAS. 

O CURUPIRA É UM PERSONAGEM DO FOLCLORE. 

A HISTÓRIA DO CURUPIRA E A DO SACI-PERERÊ SÃO LENDA, POR ISSO FAZEM PARTE DO FOLCLORE. 

A MÔNICA E O CEBOLINHA SÃO PERSONAGENS DO FOLCLORE. 
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Gabarito das questões 

1. b) Curupira. 

2. O Curupira é um personagem do folclore. 

A história do Curupira e a do Saci-Pererê são lenda, por isso fazem parte do folclore. 


