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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 13/07/2020 

Título da Atividade: Brincadeira de roda ciranda cirandinha. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

 Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente (EI01TS01); 

 Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao 

cantar (EI01EF05); 

  Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora, etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas (EI02CG02); 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EI02TS03); 

 Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e 

textos poéticos (EI02EF02).  

 

Resumo: 

Na era de videogame e outros jogos e brincadeiras tecnológicas, é comum constatar que 

brincadeiras do tempo de pais e avós têm caído no esquecimento. No entanto resgatar essa 

cultura é um rico exercício, pois possibilita às crianças conhecer e vivenciar novas 

experiências, além de uma reflexão empática como brincavam as infâncias de outrora. As 

cantigas de roda é uma das brincadeiras que tem desaparecido do repertório musical da 

criança. Nesta brincadeira as crianças dão as mãos, cantam juntas diversas músicas, que 

normalmente brincam com os nomes de quem está na ciranda. Além disso, costumam vir 

acompanhadas de coreografias, o que estimula a sintonia entre os pares, que precisam mover-
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se ao mesmo tempo, fazendo os gestos em sintonia. Portanto vamos brincar de “Ciranda 

Cirandinha”? 

 

Preparação: 

Materiais: 

Celular para filmagem e foto (registro), aparelho que esteja disponível na sua casa para 

reproduzir a música (aparelho de som e TV/DVD ou notebook, tabletes). 

Observação: a música será disponibilizada no grupo do whatsap pela professora. 

 

Espaços: 

Prepare a área externa de forma que haja espaço suficiente para possibilitar liberdade de 

movimento à criança.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade 

e o envolvimento da criança. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do Whatsapp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Como a criança explora o próprio corpo na produção de sons? De que maneira imitam as 

variações de entonação e de gestos realizados pelos adultos nas brincadeiras musicais durante 

as cantigas? Como aconteceu a interação nesse ambiente? Consegue imitar os gestos 

realizados pelo adulto? 

 

O que fazer durante? 
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1. Coloque a canção para reproduzir ou cante a letra da música.  

2. Convide a criança para brincar de roda. Chame-a para dar as mãos e inicie a ação de 

rodar com ela a fim de que possa repetir essa ação. 

3. Continue cantando a música, fazendo os gestos com o corpo, e brincando de roda, indo a 

direções diferentes, conforme a letra sugere. Depois todos falam alto o nome da criança ou 

de alguém que esta na brincadeira. A pessoa chamada tem que soltar suas mãos e ir para o 

centro da roda. Quem esta no centro tem que dizer alguma coisa bonita, após dizer a 

palavra ou verso a mesma diz “adeus” e sai da roda dando oportunidade para outra criança 

ou alguém entrar ao centro. 

4.  Letra da música: 

 

Ciranda, cirandinha,  

vamos todos cirandar,  

vamos dar a meia volta,  

volta e meia vamos dar.  

O anel que tu me destes  

era vidro e se quebrou, 

 o amor que tu me tinhas  

era pouco e se acabou.  

Por isso fala o nome da criança  

entre dentro dessa roda,  

diga um verso bem bonito,  

diga adeus e vá-se embora! 
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Link importante: 

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

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

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

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 

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

