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Dupla: DORA PACHECO - Autora e participante principal | TITA AGOSTINHO   CONTRACENA 

23 de junho 

Atividade| Título: GRANDES PENSADORES | "Lengalenga Op Op”  
Competências a desenvolver: Estimulação do pensamento cognitivo, estimulação da imaginação, linguagem e atenção. Diversão 

através do jogo visual (ilusão ótica) e da lengalenga como brincadeira com as palavras. Consciência Fonológica Bem-estar emocional 

através da exploração das emoções. Ritmo, rima a alegria. São esses os principais ingredientes das lengalengas. Unem sonoridade e 

diversão e permitem à criança memorizar as palavras. Estes textos são construídos com pequenas frases e já fazem parte de cultura 

popular. Muitos deles revelam os costumes de uma época, e mostram às gerações atuais como viviam os seus avós. E todos incentivam 

à brincadeira com a repetição de palavras e expressões. O exercício das lengalengas e dos trava-línguas facilita a comunicação oral da 

criança, desenvolvendo o que os especialistas chamam de “consciência fonológica”. Mas essas cantigas e jogos de palavras conseguem 

mais do que isso: unem pais e filhos. Belos momentos em família ocorrem quando cantamos com as crianças, versinhos singelos. E 

observamos a sua euforia ao descobrir que conseguem reproduzir a cantilena, cada vez com mais facilidade. 

Descrição: 
Colocar sobre a mesa 4 tiras - que faltam montar na estrutura ziguezague da lengalenga “Pomba, Laranja” | Colar e explicar como se faz 

(recortes de imagens). Duas lengalengas que são repetidas duas vezes. 

Som (volume baixo) da 1ª lengalenga  

DORA - Olá, eu sou a Dora e hoje trago uma brincadeira com palavras e imagens.  

Duas lengalengas com um efeito mágico. Vou mostrar como é que se faz.  

(…) Já está, vamos lá. (Digo a 1ª lengalenga) 

Quando a 1ª lengalenga termina quem está no estúdio diz:  

- Pimenta com pão?! Não! 

DORA - Então vou contar de outra forma. Pomba, laranja (…), Pimenta fora do pão.  

 - Boa! 

Estão preparados para a próxima?  1,2,3,4, … 

Dora - Vamos fazer de novo, cantem connosco (os que estão no estúdio):  1,2,3,4, … 
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Boa! Agora é só continuar até decorar. Adeus! 

(Som da 2ª lengalenga - Baixando o volume gradualmente) 

Pomba, laranja Um, dois, três, quatro 

 

Pomba, laranja, 

Lima, limão, 

Azeite, vinagre, 

Pimenta com pão.  

Um, dois, três, quatro. 

A galinha mais o pato. 

Fugiram da capoeira. 

Foi atrás a cozinheira. 

Que lhes deu com um sapato.  

Um, dois, três, quatro. 

Enquanto se diz a lengalenga vão aparecendo as seguintes imagens: 

1 - Pomba, laranja | lima, limão | azeite, vinagre | pimenta, pão 

2 - 1,2,3,4| Galinha | Pato | Rede de capoeira | Cozinheira | Grande sapato.  

Duração: 2/3 minutos  

Materiais necessários para atividade em família: Som 1ªlengalenga | Som 2ª lengalenga | 2 lengalengas em dobragem  

Suporte giratório | Recortes, cola, papel   

 


