ATIVIDADES PARA O DIA DO FOLCLORE – 22 DE AGOSTO

Lendas e mitos – pg. 01
Confecção de fantasias:
Capuz do Saci – pg. 01
Cachimbo do Saci – pg. 02
Iara (sereia) – pg. 03
Dobradura do Saci – pg. 04

LENDAS E MITOS
O folclore brasileiro é muito rico e tem herança cultural dos índios, dos portugueses
colonizadores, dos africanos e de outros imigrantes europeus. Sem contar as múltiplas
manifestações resultantes da extensão do território brasileiro e das diversidades
regionais.
Uma atividade que pode ser desenvolvida ao longo do mês de agosto é a contação de
lendas e mitos brasileiros.
Um dos autores que inseriu tais lendas em suas obras, encantando crianças e adultos, foi
Monteiro Lobato. Seu livro, “O Saci”, por exemplos, contém várias passagens que podem
ser lidas as crianças, em que aparecem personagens das lendas brasileiras, como o Saci,
a Iara, o Curupira, a Cuca e outros.
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E aqui você poderá encontrar a descrição de várias lendas e mitos brasileiros, bem como
um pouco da história de nosso folclore: http://pt.wikipedia.org/wiki/Folclore_brasileiro

CONFECÇÃO DE FANTASIAS
Uma ideia interessante é caracterizar as crianças no dia do folclore como personagens
das lendas. Os alunos irão confeccionar as fantasias, mas precisarão de auxílio em
alguns momentos.

Capuz do Saci
Material
Papel crepom vermelho
Cola em bastão
Tesoura

Como fazer:
Cortar um quadrado de papel crepom no tamanho 40 x 40 cm. Fazer a dobradura:

Colar na linha pontilhada (onde as laterais do quadrado se juntam) e dobrar a ponta para
dentro:

Dobrar a ponta do capuz para o lado:

Dica: O rolo de papel crepom tem 48 cm. Para facilitar, corte-o fechado na altura de 40
cm. Abra-o e corte os quadrados, sendo um para cada criança.

Cachimbo do Saci
Material
Rolhas pequenas
Palitos de sorvete
Cola
Tinta guache preta (ou tinta para pintura a dedo)
Pincel

Como fazer:
Pintar as rolhas de preto, usando tinta e pincel e deixe secar bem. Colar uma rolha na
ponta de cada palito de sorvete, e deixar secar.
Dicas:
- Aproveitar a ocasião para explicar que o Saci fuma cachimbo (também chamado de pito)
mas ele é um personagem folclórico. O fumo é extremamente prejudicial à saúde.
- Orientar os alunos a não correrem com o cachimbo do Saci na boca, pois poderão cair e
se machucar.

Iara (Sereia)
Material
Cartolina branca
Lápis preto
Caneta hidrocor preta
Cola branca
Purpurina
Furador
Lã ou barbante
Jornal
Tesoura
Fita adesiva

Como fazer:
Riscar o molde abaixo em meia cartolina. A cauda terá aproximadamente 50 cm de altura.
Fazer as escamas usando o lápis preto.
Molde:

Molde já desenhado na folha de cartolina:

Colocar cola branca em algumas escamas e jogar purpurina. Virar a folha em cima de um
jornal para coletar o excesso de purpurina e reaproveitá-la. Fazer isso com todas as
escamas e deixar secar bem.
Contornar a cauda com caneta hidrocor preta e recortar. Conforme mostrado no molde,
fazer dois furos usando um furador, um em cada lateral. Amarrar em cada furo um
barbante ou lã para que as meninas possam amarrar a cauda na cintura.
Dica: reforçar os furos com fita adesiva na frente e no verso da cartolina, para que não
rasguem com facilidade.

Dobradura do Saci
Material
Papel espelho vermelho
Cola
Tesoura
Papel sulfite
Lápis de cor ou giz de cera

Como fazer:
Entregar para cada aluno um quadrado de papel espelho vermelho, na medida 12 cm x 12
cm. Orientá-los para fazer a dobradura conforme o modelo:

Colar a dobradura em uma folha de papel sulfite e completar o rosto e o corpo do Saci,
desenhando.

