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5ª Sequência de Atividades Recitando parlenda 

Período para realização de 25 a 31/03 

 
 
1º passo: Leia para a criança a parlenda “O ratinho e o gato”.  

 

 

 

 

 

 

 

Explique que parlendas são versos divertidos, muitas vezes sem sentido, de 

tradição oral, que passam de geração para geração. Os versos possuem ritmo e 

costumam ser curtos. Servem para escolher quem começa um jogo, ajudar a 

memorizar nomes, números ou simplesmente para acompanhar outras brincadeiras. 

 
2º passo: Brincando de memorizar 

Estimule a criança a repetir a parlenda, para isso, diga a ela que vocês brincarão 

de “gravador” (escolher um objeto que será o “botão play” de faz de conta). Diga 

uma frase da parlenda e ao “apertar o botão play”, a criança deverá repetir essa 

frase. E assim, até repetir todas as frases da parlenda. Para tornar esse momento 

ainda mais divertido, você poderá recitar a parlenda de várias formas, como rápido, 

devagar, alto, baixo, sussurrando, entre outras. 

 
3º passo: Converse com a criança sobre a parlenda: 

- Quais animais aparecem na parlenda? 

- Você já viu um gato? E um rato? 

- Como eles são?  

- São do mesmo tamanho? 

- Como é coberto o corpo deles? 

- O que eles comem?  
 

Parlenda: O ratinho e o gato 
 

CORRE, RATINHO 

QUE O GATO TEM FOME 

CORRE, RATINHO 

QUE O GATO TE COME 

                                      Domínio público 

Disponível em: 
https://colorindo.org/tom-e-jerry/ 
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4º passo: Convide a criança para que com a sua ajuda, confeccione os personagens 

da parlenda, utilizando rolos de papel higiênico, como nos modelos abaixo. Para 

decorar o gato e o rato, utilize materiais que tiverem disponíveis em casa, como 

barbante/lã, pedaços de papel, entre outros. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5º passo: Circuito “Fugindo do gato” 

Escolha, junto com a criança, um espaço dentro de sua casa ou no quintal. 

Organize o percurso que será utilizado para o circuito “Fugindo do gato”, 

selecione materiais como almofadas, mesa, garrafa PET, corda, colchonete, entre 

outros que vocês tiverem disponíveis em casa, cuidando sempre para garantir a 

segurança da criança. 

Para tornar o momento mais lúdico, explique para a criança que ela fará o 

percurso imitando o ratinho fugindo do gato e que deverá passar pelos obstáculos 

seguindo seus comandos, como por exemplo, passe por baixo da mesa, dê três 

pulinhos, passe em volta das garradas fazendo zigue-zague, entre outras 

possibilidades. 

 
6º passo: Solicite que a criança produza um desenho com o seguinte comando: 

 

Disponível em: 
https://br.pinterest.com/pin/548031848390997018/ 

Disponível em: 

https://br.pinterest.com/pin/75505731236606189/ 

Você brincou e se divertiu no circuito “Fugindo do gato”. Agora, produza um 
desenho do momento da brincadeira. 
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Parlenda: O Ratinho e o Gato 
 

CORRE, RATINHO 

QUE O GATO TEM FOME 

CORRE, RATINHO 

QUE O GATO TE COME 
 

                                      Domínio Público 

Disponível em: https://colorindo.org/tom-e-jerry/ 


