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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Laura Paula Miereles do Nascimento  

Turma: Maternal II A Data: 14/07/2020 

Título da Atividade 02: Corre Cutia.  

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

•  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); 

• Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos 

e seguindo orientações.(EI02CG03); 

• Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias.(EI02TS03); 

• Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, 

tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.(EI03CG01); 

 

Resumo: 

Também chamada de “Lenço atrás”, essa brincadeira de roda é muito popular entre as crianças. 

Sentados em roda e com os olhos fechados, uma pessoa fica em pé cantando a música com um 

lenço na mão (que pode ser também algum outro objeto) caminhando em volta da roda. No final 

da canção, quem está de pé pergunta “Posso jogar?”. 

Nesse momento, ela escolhe uma das crianças sentadas e deixa o lenço atrás. Depois de abrirem 

os olhos, quem foi escolhido, pega o lenço e corre atrás de quem estava cantando. Se quem 

estava cantando, conseguir correr sem ser pego e sentar no lugar em que o outro estava, fica 

salvo. Caso contrário, se quem estava cantando for pego, ele começará novamente. 

Letra: 

Corre, cutia 

Na casa da tia 

Corre, cipó 
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Na casa da avó 

Lencinho na mão 

Caiu no chão 

Moço bonito 

Do meu coração. 

(Quem está com o lenço pergunta) 

– Posso jogar? 

(E todos respondem) 

– Pode! 

Um, dois, três! 

 

Preparação: 

Materiais: 

 Um pano ou lenço, câmera fotográfica ou celular. 

 

Espaços: 

Organize um espaço aberto com ventilação e luz como quintal e varanda. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente: 30 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos, ou atividades para documentação e envie para a tia Luana 

no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Como a criança demonstrou interesse nas músicas que estão sendo apresentadas pela família? 

Como aconteceu a interações nesse ambiente? De que forma a criança experimentou as 
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possibilidades corporais nessa roda musical? Como demonstram que se sentem acolhidos e 

desafiados? 

O que fazer durante? 

1. Organizar um espaço para brincadeira que assegure condiçoes para todos participarem no 

momento da realização da proposta; 

2. Tente cantar a música e fazer todos os gestos propostos;  

3. Se a criança demonstra interesse ao ouvir e participar da brincadeira? Comunica-se por fala, 

gestos ou outras formas de expressão? 

 

Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível em: 

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

 

 

 

 

 

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