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Atividades Pedagógicas em Casa  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti  

Turma: Berçário I A                         Data: 15/07/2020  

Título da Atividade: Ciranda cirandinha.  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, 

brincadeira e descanso (EI01EO05);   

* Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03);  

* Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e 

desejos (EI01CG01).  

 

Resumo 

Mais do que uma simples atividade de entretenimento, a cantiga de roda tem um grande 

papel para o desenvolvimento cultural e intelectual do ser humano. Sendo assim nós 

iremos hoje trabalhar com a música “Ciranda, Cirandinha” e assim inserir na vida dos 

nossos pequenos essas deliciosas canções que foram tão comuns na nossa infância.  

 

Materiais: 
● Música: Ciranda cirandinha. 

 

Espaço:  
É fundamental que o espaço seja amplo para que a família juntamente com a criança 

consiga formar uma roda e se locomover nela sem que nenhum tipo de obstáculo venha 

atrapalhar este momento.     

  

Tempo sugerido:   

20 minutos.  

 

Registro de atividades: 

Registre em fotografias e ou vídeos, em seguida, envie para o grupo de WhatsApp de 

comunicação neste período de suspensão de aulas. Este material servirá para a garantia 

do acompanhamento pedagógico.  
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Observe atentamente:  

Nesta brincadeira é importante observar se a criança está apresentando interesse pelo o 

que está sendo proposto. E se ela demonstrar algum tipo de desconforto, escolha outro 

momento para executar a proposta, afinal a disposição e muita alegrias são elementos 

fundamentais para esta atividade.  

  

O que fazer durante:  

Forme uma roda juntamente com os membros da família que estiverem presentes em casa neste dia e 

comece a cantar a música ciranda cirandinha. Fazendo com que a roda gire.  

Permita que a criança sinta a alegria que é fazer parte de uma roda de música, envolva a criança na 

brincadeira.  

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC:  http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/  

Música “Ciranda cirandinha”: https://www.youtube.com/watch?v=-yeWuaxzgBM 
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