
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 3° 

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-EF03EF01). Experimentar e fruir diferentes brinquedos, brincadeiras e jogos populares do 

Brasil e do mundo de diferentes características, principalmente as cooperativas, contemplando os 

de matrizes indígenas e africanas, reconhecendo, respeitando e valorizando a sua importância no 

patrimônio histórico cultural.  

 

Olá, crianças! Espero que estejam bem e animadas a brincar e aprender. Hoje 

iniciaremos o aprendizado das brincadeiras de bate-palmas ou brincadeira de bate mão. 

 

                                   

                 Fonte:http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/palmas/384-babalu-1. Acesso em: 03/06/2020 

 

As brincadeiras de Bate Mão ou Bate-Palma são uma riqueza da nossa cultura de 

brincadeiras brasileiras; elas carregam e preservam muito de como as pessoas que vieram 

antes nós brincávamos e isso é muito legal, brincar de uma coisa que pessoas mais velhas 

brincavam. 
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ATIVIDADE 1 - Você conhece alguma brincadeira de bate-palma ou bate mão? Essas 

brincadeiras são aquelas que cantamos uma cantiga e fazemos alguns movimentos com o 

corpo. Caso não conheça, pergunte alguém da sua casa e relate no espaço abaixo a cantiga 

que essa pessoa lhe ensinou. 

 

ATIVIDADE 2 - Alguém conhece a brincadeira do Palo Palito? Pois é, se já conhece, bom que 

poderá ensinar para alguém de casa; e se você não conhece, que bom que está aqui, pois 

agora iremos brincar de Palo Palito. Para a atividade iniciar precisamos aprender a cantiga 

que é assim: 

Palo, palo palo 

Palo, palito palo 

Ê 

Palo, palo palo 

Palo palito palo 

Ê 

Êê êê êê 

Palo, palito, palo 

Ê. 

 

Pronto, fácil né, a cantiga? E é agora que vem a parte legal. Muitos de nós já conhecemos 

os trava-línguas e os trava dedos? A brincadeira é assim: sempre que falar “palo” levante e 

abaixe o dedo polegar, sempre que falar “palito” levante o dedo indicador e sempre que 

falar “ê” levante o dedo mínimo. Vou fazer uma legenda para facilitar:  os movimentos são 

realizados junto com a música e, lembre-se, a mão fica fechada e só os dedos que estão 

descritos se movimentam, cada um na sua vez: 

 

1= dedo polegar 

2=dedo indicador            

3= dedo mínimo 

 

 

 



  

 

 

Fica mais ou menos assim: 

Palo, palo palo 

1       1      1 

palo palito palo 

1       2         1 

Ê 

3 

Palo, palo palo 

1       1       1 

 

 

palo palito palo 

1       2        1 

Ê 

3 

Êê êê êê 

3   3   3 

palo palito palo 

1       2         1 

Êê. 

3

 

Caso necessite de mais uma ajudinha, segue o endereço de uma das formas que essa brincadeira 

pode acontecer: https://www.youtube.com/watch?v=Zc1sntgGOUA 

Agora vem um desafio; quando você conseguir cantar e fazer os movimentos da atividade, 

feche os olhos e tente fazer a cantiga. Outro desafio bem legal é tentar fazer mais rápido a 

música e depois trocar os dedos ou criar outros movimentos para a cantiga. Isso pode levar 

tempo, não precisa conseguir tudo no mesmo dia. 

 

ATIVIDADE 3 - Para essa atividade, como nas das aulas passadas, teremos de ter muita 

coragem e atenção para realizá-la. 

A sequência da fala é assim: 

Peito, estala, bate 

Pe-peito, estala, bate 

Estala, peito, estala, shhhhh! 

Pe-peito, estala, shhhhh! 
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Agora vamos aprender os gestos. Farei uma legenda com números indicando qual gesto 

será realizado e onde na cantiga ele se realiza: 

1 = bater no peito (só encostar sem força) 

 2 = estalar os dedos 

3 = bater umas palmas 

4 = sinal de silêncio com o dedo indicador na boca 

 

Juntando os gestos e a cantiga fica mais ou menos assim: 

Peito, estala, bate  

1         2           3 

Pe-peito, estala, bate 

1 1            2           3 

Estala, peito, estala, shhhhh! 

2          1          2           4 

Pe-peito, estala, shhhhh! 

1   1           2          4 

 

ATIVIDADE 4 - Vamos aprender mais uma. Essa eu chamo de Sucupira, é uma adaptação do 

ritmo da música Soco Soco Bate Bate. Essa dá pra fazer sozinho/a ou de dupla ou, se preferir 

e puder, dá para ser com mais gente ainda. Vamos aprender a letra:

Sucu Sucu 

Sucupi 

Sucu sucu  

Sucura 

Sucupi 

Sucura 

Sucupira. 

 

 

 



  

 

 

Agora vamos aprender os gestos: 

1 = fechar a mão e bater com a lateral 

2 = bater palma com as duas mãos com a outra pessoa, ou bater as palmas das mãos em algo, caso 

esteja fazendo sozinho/a. 

3 = bater dorso (costa) das mãos com a outra pessoa, ou bater o dorso das mãos em algo, caso esteja 

fazendo sozinho/a. 

 

Agora é unir tudo e se divertir: 

Sucu Sucu 

1        1 

Sucupi 

1      2 

Sucu sucu  

1       1 

Sucura 

1       3 

 

 

 

 

Sucupi 

1      2 

Sucura 

1       3 

Sucupira. 

1       2 3 

 

Você conhece uma sucupira? Se sim, você acha bonita, faça um desenho bem lindo de uma. Caso 

não conheça, pergunte para alguém o que é e a desenhe no espaço abaixo. 

 

 

ATIVIDADE 5 - Espero que tenha gostado da atividade anterior, ela é bem legal e dá para 

fazer sozinho; eu gosto muito. Agora aprenderemos uma brincadeira de bate palmas, para 

isso precisaremos de alguém para brincar, alguém de casa mesmo. Nessa brincadeira o 

Joaquim passa por uma situação muito engraçada; vamos aprender a cantiga: 

 

 

 

 



  

 

 

No saco do pão pão pão 

Que leva Joaquim quim quim 

Eu vi um ratão tão tão 

A olhar pra mim mim mim 

A olhar pra mim mim mim 

Eu vi um ratão tão tão 

Que leva Joaquim quim quim 

No saco do pão pão pão.

 

Engraçado né? Fico pensando o Joaquim dentro do saco de pão…. 

 

Agora vamos aprender como são as palmas? Farei uma legenda para facilitar, colocarei o número e 

como é o gesto e o lugar do gesto na música. Os números ficarão abaixo da letra da cantiga. 

 

1=bater palma com as duas mãos sozinha/o  

2=bater palma com a outra pessoa com a mão direita 

3=bater palma com a outra pessoa com a mão esquerda 

4=bater as palmas das duas mãos com a outra pessoa 

5= bater o dorso (costas) das mãos com a outra pessoa. 

 

Parece difícil, mas não é, fica mais ou menos assim:

 

No saco do pão pão pão 

1    2   1  3   4     5     4 

Que leva Joaquim quim quim 

1    2   1   3    4        5       4 

Eu vi um ratão tão tão 

1    2   1  3   4    5    4 

A olhar pra mim mim mim 

1    2   1  3  4        5      4 

 

A olhar pra mim mim mim 

1    2   1  3   4     5     4 

Eu vi um ratão tão tão 

1    2   1  3  4     5     4 

Que leva Joaquim quim quim 

1    2   1  3     4       5        4 

No saco do pão pão pão. 

1    2   1  3  4     5   



  

 

 

Viu? Parece difícil, mas não é. Basta termos muita coragem de continuar tentando. Para 

fazer o Bate Palmas basta ficar de frente para a pessoa que vai brincar e tentar fazer os 

movimentos aprendidos e quando já conseguir fazer os movimentos juntos com a outra 

pessoa, tente fazer esse desafio: fazer a cantiga com os olhos fechados e depois tente um 

que é mais desafiador ainda, comece cantando sentado/a no chão e vá tentando levantar 

aos poucos, você perceberá que é bem legal levantar tentando fazer os gestos dessa 

cantiga.  

 

 

Até a próxima atividade!! 

 


