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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 16/07/2020 

Título da Atividade: Carneirinho carneirão. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos adaptando-se ao convivio 

social (EI01EO06); 

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

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

 Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG03); 

 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); 

 Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EI01TS03). 

 

Resumo: 

São muitos os benefícios das cantigas na vida das crianças. A música alegra, diverte e ensina 

muito da cultura de cada lugar. Tão quanto ensina a criança a cantar e a ter ritmo, anima a 

fazer gestos, melhora a forma de falar, aumenta o seu vocabulário, apura a sua concentração e 

entre outros. Através da canção infantil “Carneirinho, carneirão”, a criança aprende a 

desenvolver muitas atividades e a despertar as suas capacidades e habilidades sociais, e 

através das brincadeiras de sentar, levantar, deitar, ajoelhar, elas desenvolvem suas 

habilidades motoras. Essa brincadeira de roda é interessante para estimular a noção de espaço 

e melhorar a coordenação motora e a atenção das crianças. 
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Preparação: 

Materiais: 

Celular, caixinha de som ou qualquer outro aparelho eletrônico que a família tenha em casa 

para reproduzir a canção. 

 

Espaços: 

Escolha um lugar onde a criança e a família se sintam a vontade para se expressar 

corporalmente. 

 

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 suas possibilidades corporais durante as brincadeiras de roda? Imita 

os movimentos realizados pelo o adulto? Realiza movimentos por livre expressão? Como a 

criança se envolve com a musicalidade? Demonstra preferência pela cantiga reproduzida em 

aparelhos sonoros ou preferem as cantadas oralmente? Como a criança explora seu corpo em 

relação ao espaço durante a brincadeira de roda? Como reagem quando há comandos de 

deslocamentos na cantiga? Acompanham com entusiasmo o ritmo do grupo? 

 

O que fazer durante? 

1. Coloque a canção para reproduzir e convide a criança para cantar e participar da 
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brincadeira. 

2. Em roda, os integrantes cantam e vão fazendo os movimentos com a cabeça que surgem 

nas frases: “olhai para o céu; olhai para o chão”. Além disso, após cada estrofe a criança 

deve se movimentar da seguinte maneira:  

 Após a primeira estrofe, ela se senta e continua cantando. 

 Após a segunda estrofe, ela se levanta e continua cantando. 

 Após a terceira estrofe, ela se ajoelha e canta. 

Na última estrofe, a mais agitada de todas, há os movimentos de olhar para cima e para baixo, 

além de se levantarem e se ajoelharem novamente. 

 

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/ 

Música disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5Cqisq8GHEo 

 

 

 

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
https://www.youtube.com/watch?v=5Cqisq8GHEo

