Mamulengo
“Boa-noite, senhoras minhas,
Boa-noite senhores seus,

Meus cumprimentos aos doutores,
Quem entra em cena sou eu.
Mais que gostoso,
Mais que famoso,
Professor Tiridá!”

Fala de apresentação de um famoso personagem de mamulengo, o Professor Tiridá.
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Agora, que tal criar uma cena de mamulengo no palco que montamos para você?
Você pode criar personagens, colorir o tecido da empanada (nome que se dá ao palco do
mamulengo) e criar o cenário!

Mãos à Obra!!!
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Experimente dizer rapidinho, várias vezes,

as três palavras abaixo:

Tira e Dá
Tente escrever ao lado o som que foi resultado de suas tentativas.

Agora volte à última palavra do último verso
da estrofe de apresentação do personagem
de mamulengo.
Você percebe alguma semelhança?

Meu nome surgiu de
uma característica
minha, pois tenho o
costume de Tirar e Dar.
Agora vamos fazer o mesmo com as palavras abaixo:

Mão Molenga
Registre ao lado o resultado que você encontrou.

Há quem diga que a origem do nome Mamulengo
surgiu deste jogo de palavras, Mão e Molenga. Por
que será? Discuta com seus
colegas e coloque ao lado
suas conclusões.
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Você Sabe como são movimentados os bonecos de mamulengo?

Observe as imagens e, para descobrir os diferentes tipos de bonecos, decifre o código.
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Vamos aprender

a movimentar um boneco de luva?
Na próxima página, você poderá desenhar as partes de um.

Mas, para isso, primeiro você deverá conhecer os nomes
que damos aos dedos de nossas mãos. Brincando de “Dedo
Mindinho” será fácil, veja:

“Dedo Mindinho,
Seu-vizinho,
Maior de todos,
Fura-bolo,
Cata-piolho”.

Agora repita esta parlenda

indicando, para cada nome, o
dedo correspondente.Conseguiu?
Então agora resolva este desafio para conhecer os nomes que
usamos comumente para identificar nossos dedos da mão.
Depois escreva, nos espaços abaixo, o nome correspondente a cada dedo:

O “Dedo Mindinho” se chama dedo mínimo.
O “Seu-vizinho” se chama anelar.
O “Maior de todos” se chama dedo médio.
O “Fura-bolo” se chama indicador.
O “Cata-piolho” se chama polegar.
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Agora, que você já sabe os nomes dos dedos de nossa mão, você poderá completar o desenho abaixo com as partes do mamulengo que movimentamos com os dedos. Faça assim:
• No dedo indicador, desenhe a cabeça do boneco.
• Nos dedos polegar e médio, desenhe as mãos do boneco.

Que tal agora fazer um boneco de mamulengo?

Você pode usar diferentes materiais: madeira, barro, massinha, sacos de embalagens de papel,
madeira ou diferentes tipos de sucata, como caixas de papelão ou garrafas PET.
Para a roupa do boneco, utilize retalhos de tecido.
Com cola ou grampeador, fixe a cabeça e as mãos no tecido.
Depois, é só criar uma história e se divertir com seus colegas.

