CENTRO DE EDUCAÇÃO UERIRI
Informativo 12 – Rio, 4/7/2022
Srs. pais e responsáveis,
❖ BRINCADEIRAS FOLCLÓRICAS NO MÊS DE JULHO
Celebrar o folclore significa lembrar a cultura de um povo. O que somos, o que ouvimos, o que
cantamos, as histórias que contamos, a comida que comemos, a forma como nos relacionamos em
sociedade. As crianças precisam desse vínculo, dessa herança, saber de onde viemos, do que
brincávamos, que histórias conhecemos. E fazer isso junto com elas é maravilhoso, chega a ser
mágico.
Para as gerações que agora já nascem conectadas e rodeadas por dispositivos eletrônicos, é
importante resgatar brincadeiras tradicionais e se distanciar um pouco da tecnologia.
O Nordeste é rico em vários sentidos e sua cultura é responsável por contaminar positivamente
outras regiões, tanto na arte, como também na culinária. E por que não, com muitas brincadeiras
ingênuas e sadias? Enquanto em outras regiões do Brasil quase não se vê brincadeiras nas ruas, o
Nordeste cultiva e valoriza a arte de correr e brincar.
No Cariri, ainda é possível ver a meninada pegando elástico da caixa de costura da mãe e se
divertindo no famoso Trancelim.
Tem o Jogo de Bila (que em algumas regiões é conhecido por Bolas de Gude). Pega-Pega e Cantigas
de Rodas que, aliás, é uma diversão só, visto que o Nordestino é mestre na arte de cantigas e cordel.
As brincadeiras em grupo incentivam as crianças a se relacionarem e conviverem com as diferenças.
Estimulam as diferentes capacidades, como coordenação motora, criatividade e comunicação.
Estimulam o respeito às regras, a atenção, memória, o afetivo e a imaginação.
Vocês sabiam que na região nordeste a brincadeira de pega-pega é chamada de pira, trisca e manja?

COMO É A BRINCADEIRA PASSARÁS?
Duas crianças fazem uma ponte com as mãos. As outras formam uma fila para passar pela ponte
enquanto cantam. Quando a música termina, a dupla que faz a ponte abaixa as mãos, prendendo
uma criança na ponte. Essa criança deve escolher entre as duas frutas que a dupla escolheu no início
da brincadeira. O participante escolhe e vai para trás de quem representa a fruta escolhida. Ganha
quem tiver mais pessoas atrás.
Vamos aproveitar o mês de julho para dar uma pausa nos conteúdos formais e brincar de roda,
jogos, passa-anel, pular corda, boca de forno (seu mestre mandou), trem maluco, amarelinha,
queimado, cabra-cega e muito mais.

❖ TROCA DE CORDA NA CAPOEIRA
As crianças do Jardim 2, Jardim 3 e Primeiro Ano que fazem capoeira trocarão de corda em julho.
Como há dois anos não fazemos o Batizado, a corda mudará de cor, correspondendo ao ano de 2021.
No final do ano haverá o batizado para todas as turmas e as crianças receberão a cor da corda de
2022.
ANOTEM O DIA: 09 DE JULHO, SÁBADO, ÀS 10H.
Todas as crianças que fazem capoeira estão convidadas a assistirem a troca e o jogo que acontecerá
com professores e graduados convidados.
O uniforme pode ser encomendado através dos professores.
As crianças que trocarão de corda deverão trazer R$ 50,00 até quinta-feira, 7 de julho.

Beijo no coração.
Ana Paula

