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Olá Pais e Responsáveis! 

Vamos continuar mais uns dias distantes da escola, mas tudo é por 

uma boa causa, contudo, queremos que nossa escola se mantenha bem 

próxima dos nossos alunos, por isto pensamos com carinho em algumas 

propostas que vão auxiliar cada um deles a dar continuidade nos estudos em 

casa, contamos com a parceria de todos vocês.  

Disponibilizaremos atividades específicas para cada turma da 

Educação Infantil (Fase I e Fase II). 

 

 

Algumas propostas envolverão registros que poderão ser realizados no 

caderno ou folhas avulsas. 

Ao retornar a escola, vocês deverão trazer os materiais e as propostas 

realizadas neste período. Sugerimos que guardem as atividades em uma pasta 

ou saquinho, para não perder ou amassar. 

 

Boas aprendizagens! Até Breve! 

 
 
 
 

Tema desta semana: Vamos brincar com Parlendas? 
 

 
 
 
 

SEMANA DE 01/06 A 05/06 



PROPOSTA 1 - VOCÊ SABE O QUE SÃO PARLENDAS? 

 
 
Objetivo: Aprender o que são parlendas e brincar com as palavras.  
 
 
 

Vamos conhecer e relembrar algumas parlendas que usamos em 

nossas brincadeiras na escola. Também costumamos fazer 

cartazes com os versos de uma música ou parlenda. 

 

Parlendas são versos infantis ritmados e repetitivos, breves e com rimas. São 

versos simples, divertidos e de fácil memorização. São criações anônimas que 

fazem parte do folclore brasileiro e passam de geração para geração, 

transmitindo a cultura oral popular.  

Fonte: https://www.normaculta.com.br/12-parlendas-do-folclore-brasileiro/ 

 

 

 

 

A palavra parlenda é derivada do verbo parlare, que significa conversar. Na 

linguagem popular, pode se referir também a “tagarelar”, “falar muito”.  

Fonte: https://escolaeducacao.com.br/parlendas-folcloricas/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Imagem fonte: br.freepik.com 

 

Uma mesma parlenda pode ter várias versões. Isto ocorre, pois são passadas 

oralmente entre as pessoas, que as modificam no processo de transmissão 

oral.  

Fonte: https://www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/parlendas.htm 

 

QUEM COCHICHA O RABO ESPICHA 

COME PÃO COM LAGARTIXA 

 

https://www.normaculta.com.br/12-parlendas-do-folclore-brasileiro/
https://escolaeducacao.com.br/parlendas-folcloricas/
https://www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/parlendas.htm


Vamos relembrar a parlenda da bruxa? 

ERA UMA BRUXA 

À MEIA-NOITE 

EM UM CASTELO MAL-ASSOMBRADO 

COM UMA FACA NA MÃO 

PASSANDO MANTEIGA NO PÃO. 

 

Leia a parlenda novamente e procure as palavras BRUXA, CASTELO E PÃO. 

Conseguiu encontrar? Vamos desenhar uma bruxa em seu castelo? Faça o 

desenho em uma folha avulsa. 

 

Agora veja estas imagens: 

 

   

    

Imagens fonte: https://www.gratispng.com/ 

 

Agora é com você... 

Em uma folha avulsa, escreva, do seu jeito, as palavras correspondentes às 

imagens, você pode consultar novamente a parlenda e procurar estas palavras. 

  

 

   

https://www.gratispng.com/


PROPOSTA 2 – VAMOS CRIAR UMA PARLENDA? 

  

Objetivo: Criar uma parlenda 

 

Na nossa escola conhecemos algumas parlendas bem divertidas, 

agora vamos relembrar? 

 

 

Vamos assistir ao vídeo “Vovoteia e Vovovico – O Grande Livro das 

Parlendas”: Se não for possível assistir, logo abaixo, fizemos uma descrição 

para você. 

https://www.youtube.com/watch?v=qT5kFkQ69C8 

 

 

Imagens – Fonte: Youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=qT5kFkQ69C8


Neste vídeo, do programa Quintal da Cultura (exibido pela TV Cultura) Vovoteia 

apresenta o “O Grande Livro das Parlendas” (do autor Paulo Netho, ilustrações 

de Roberta Carvalho), com seu neto Ludovico brincam de inventar parlendas, 

mostrando os exemplos do livro:  

- a primeira parlenda que Vovoteia escolhe no livro é esta: “Enganei o bobo na 

casca do ovo”. Virando a página o autor do livro recria esta parlenda que fica 

assim: “Engomei o paletó na fuça do bocó”. O papagaio entra na brincadeira e 

cria a sua parlenda: “Não enganou não, seu cara de sabão”. 

- em seguida, Ludovico escolhe no livro a parlenda: “Chuva e sol, casamento 

de espanhol. Sol e chuva, casamento de viúva”. Virando a página o autor do 

livro recriou essa parlenda que ficou assim: “Areia e grão, casamento de 

alemão. Grão e areia, casamento de baleia”. Ludovico também inventa uma: 

“Mês e ano, casamento de havaiano. Ano e mês, casamento de francês”. 

 

Vamos criar uma parlenda também? 

 

Crie a sua versão para a parlenda do casamento:  

 

 

 

 

 

Você pode escolher 2 palavras (que podem ser nomes de animais, objetos, 

brinquedos ou outras palavras divertidas), com a ajuda de um familiar escolha 

uma palavra que rime para saber de quem será o casamento.  

 

Aqui vai a minha:  

“Morango e banana, casamento da Joana. Banana e morango, casamento do 

orangotango”. 

 

Você conhece outras parlendas? Então vamos lá... 

 

Escolha uma parlenda e faça um desenho sobre ela em uma folha avulsa. Ah e 

guarde tudo isto para mostrar para seu professor e amigos no retorno. 

 

“Chuva e sol, casamento de 

espanhol. 

Sol e chuva, casamento de viúva”. 

 



PROPOSTA 3 – BRINCANDO COM PARLENDAS 

 

Objetivo: Trabalhar o gênero textual parlenda. 

 

Na escola brincamos de cantar e dançar, vamos fazer em casa 

também!! 

 

Vamos cantar e dançar com a musiquinha do jacaré? 

Leia e cante e dance a parlenda do Jacaré  

 

Jacaré foi ao mercado  

Não sabia o que comprar 

Comprou uma cadeirinha  

Para a comadre se sentar. 

A comadre se sentou 

A cadeira esborrachou. 

Jacaré chorou, chorou 

O dinheiro que gastou. 

Parlenda retirada do site: https://br.pinterest.com/pin/224124518943045046/ 

 

 Imagem: http://pt.nextews.com/cf6f1b33/ 

Você sabe dizer quem comprou a cadeira? 

Foi o  ou foi o  

Imagens conseguidas nos sites: https://www.pngwing.com/pt/free-png-ycpzt 

https://pt.vecteezy.com/arte-vetorial/292274-um-rosto-de-cachorro 

https://br.pinterest.com/pin/224124518943045046/
http://pt.nextews.com/cf6f1b33/
https://www.pngwing.com/pt/free-png-ycpzt
https://pt.vecteezy.com/arte-vetorial/292274-um-rosto-de-cachorro


PROPOSTA 4 – BRINCANDO DE RODA COM PARLENDAS? 

 

Objetivo: Trabalhar o gênero textual parlenda. 

 

Na escola fazemos brincadeiras de roda, vamos fazer em casa 

também. 

 

Vamos fazer uma roda com bonecas, carrinhos, brinquedos diversos ou 

qualquer material que você tenha em casa. 

Nessa roda você vai cantar para “seus parceiros ( brinquedos )”, vamos cantar 

e bater palmas ao ritmo da parlenda musical. 

 

Um, dois, feijão com arroz 

Três, quatro, feijão no prato 

Cinco, seis, falar inglês 

Sete, oito, comer biscoitos 

Nove, dez, comer pastéis. 

1,2 

 

Imagem: https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2017/11/13/6-dicas-para-deixar-o-arroz-e-

feijao-ainda-mais-nutritivos.htm 

3,4 

 

 

 

 

Imagem:  http://criandoumblogcomadanny.blogspot.com/2013/12/one-less-lonely-girlcapitulo-7.html 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2017/11/13/6-dicas-para-deixar-o-arroz-e-feijao-ainda-mais-nutritivos.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2017/11/13/6-dicas-para-deixar-o-arroz-e-feijao-ainda-mais-nutritivos.htm
http://criandoumblogcomadanny.blogspot.com/2013/12/one-less-lonely-girlcapitulo-7.html


5,6  

 

Imagem: https://kumpulanilmu.com/bahasa-sastra/rumus-contoh-simple-future-tense/ 

7,8  

 

Imagem:https://br.freepik.com/vetores-premium/esquilo-comer-gostoso-biscoitos-mascote-

desenho_2154285.htm 

 

9,10 

 

 
Imagem: https://coisadelilly.wordpress.com/2010/09/21/pastel/ 

 

 

https://kumpulanilmu.com/bahasa-sastra/rumus-contoh-simple-future-tense/
https://br.freepik.com/vetores-premium/esquilo-comer-gostoso-biscoitos-mascote-desenho_2154285.htm
https://br.freepik.com/vetores-premium/esquilo-comer-gostoso-biscoitos-mascote-desenho_2154285.htm
https://coisadelilly.wordpress.com/2010/09/21/pastel/


OUTRAS DICAS SOBRE SEGURANÇA NA INTERNET – PRESTE 

BASTANTE ATENÇÃO EM CADA UMA DELAS 

 

 

Objetivo: Refletir em família sobre a importância de navegar na internet de 

maneira segura. 

 

Devido às novas demandas criadas pelo isolamento social as 

crianças estão utilizando ainda mais a internet e necessitam de 

orientação para que o façam de maneira segura. 

 

No site https://beinternetawesome.withgoogle.com/pt-br_br podemos encontrar 

algumas dicas e orientações para crianças e seus responsáveis, a fim de 

ajudá-los a discutir, aprender e pensar juntos sobre as cinco áreas mais 

importantes para “ser incrível na Internet”:  

 

Seja Inteligente: compartilhe com cuidado  

Seja Atento: não caia em armadilhas  

Seja Forte: proteja seus segredos  

Seja Gentil: é legal ser gentil  

Seja Corajoso: na dúvida, fale com alguém 

 

Essas e outras dicas e pontos para discussão podem ser encontradas no 

seguinte material que pode ser baixado no site: 

https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/pt-br-

all/hub/pdfs/2020/Google_SejaIncri%CC%81velNaInternet_FamilyLink.pdf 

 

 

Espero que tenham gostado das atividades sugeridas nesta 

semana!!!!  

Até semana que vem com mais novidades... 

Ah! Não se esqueça de guardar todas as atividades para 

entregar para o professor assim que retornarmos. 

E fiquem em casa! 

https://beinternetawesome.withgoogle.com/pt-br_br
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/pt-br-all/hub/pdfs/2020/Google_SejaIncri%CC%81velNaInternet_FamilyLink.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/pt-br-all/hub/pdfs/2020/Google_SejaIncri%CC%81velNaInternet_FamilyLink.pdf

