
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 1º ano  

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Jogos e Brincadeiras: Brincadeiras e jogos da cultura popular,             

presentes no contexto comunitário e regional. 

 

Habilidades: 

(GO-EF01EF01) Recordar e conhecer diferentes brinquedos, brincadeiras e jogos da cultura           

popular, de diferentes características, principalmente as cooperativas, presentes no contexto          

comunitário e regional, respeitando as diferenças individuais dos colegas e valorizando o trabalho             

coletivo. 

(GO-EF01EF02) Explicar, por meio de múltiplas linguagens, corporal, visual, oral e escrita, os             

brinquedos, brincadeiras e os jogos populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo 

e valorizando a importância dos mesmos para suas culturas de origem. 

 

Olá, crianças, como foi fazer o desafio da Lenga la Lenga da aula passada? Espero que tenham                 

gostado. Hoje continuaremos brincando com a cantiga da Lenga la Lenga. 

Essas cantigas são muito interessantes para serem feitas em grupo, mas tentar fazer em 

casa também pode ser legal. 

 

 

fonte: https://professoresherois.com.br/brincadeiras-de-roda/. Acessado em: 17/06/2020 

 

https://professoresherois.com.br/brincadeiras-de-roda/


ATIVIDADE 1 - Vocês lembram que brincamos com a cantiga da Lenga la Lenga na aula passada?                 

Como vocês já aprenderam a letra, hoje faremos os movimentos de uma nova maneira, mas               

primeiro iremos novamente fazer a cantiga como na da aula passada, só para relembrar a letra e                 

ritmo.  

LENGA, LA LENGA, LA DUCHA LA DU Ê  

LA DUCHA LA DU PAPA, 

 LA DUCHA LA DU Ê  

LA DUCHA LA DU MAMA, 

 LA DUCHA LA DU Ê 

 LA DUCHA LA DU GÔ GÔ, 

 LA DUCHA LA DU Ê 

O ritmo pode ser aprendido nesse link:  https://soundcloud.com/user-347178877/lengalalenga. 

Primeiro, deixe a criança se familiarizar com a cantiga; o legal é cantar com ela, caso não possa                  

deixe a música tocando e perceba como ela reagirá ao ritmo. Depois, fale para ela prestar atenção                 

na letra e tentar cantar junto, isso pode levar um tempinho e fazer junto com a criança pode                  

estimulá-la. 

 

ATIVIDADE 2 - Agora que relembramos a cantiga vamos aprender os gestos que faremos: 

Os gestos são os seguintes (vou representar os gestos com números para facilitar a compreensão): 

1- dê as duas mãos para a pessoa que está brincando contigo e balance; 

2- bater palma sozinha; 

3- passar a mão direita perto do ouvido direito como se estivesse espantando um mosquito; 

4- passar a mão direita na lateral do quadril como se estivesse espantando algo; 

5- bater com a mão direita na boca como se estivesse com sono. 

https://soundcloud.com/user-347178877/lengalalenga


Caso tenha alguma dúvida segue um link para auxiliar:         

https://www.youtube.com/watch?v=HgxazOkR9ng (esse link é só para observar os movimentos,         

ainda não estamos brincando como as pessoas do vídeo).  

Agora vamos unir a letra da cantiga com os movimentos. Fica assim, vou colocar o número que                 

corresponde ao movimento que será feito: 

LENGA, LA LENGA, LA DUCHA LA DU Ê  

1                                      2              2      2 

LA DUCHA LA DU PAPA, 

      2              2        3  3 

 LA DUCHA LA DU Ê 

      2           2          2  

LA DUCHA LA DU MAMA, 

     2            2        4    4 

 LA DUCHA LA DU Ê 

       2        2      2   2 

 LA DUCHA LA DU GÔ GÔ, 

       2                 2      5    5 

 LA DUCHA LA DU Ê 

       2           2    2     2 

Pronto, fica assim quando unimos os gestos à cantiga. Agora podemos praticar com alguma pessoa a cantiga                 

e os gestos dela. Estimule a criança a fazer várias vezes mesmo que ela erre, é importante esse estímulo.                   

Outra coisa que costuma estimular as crianças são os desafios; então, se a criança já conseguiu fazer em pé                   

com facilidade, estimule-a a fazer sentada, de olhos fechados; enfim, proponha novos desafios que sejam               

possíveis de serem executados.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HgxazOkR9ng


SUGESTÃO BRINCANTE: Crie movimentos para as cantigas que aprendeu e tente aumentar a             

velocidade da cantiga. 

 

Boa diversão, até a próxima!! 


