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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 17/07/2020 

Título da Atividade: De abobora faz melão. 

 

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). 

 

Resumo: 

A brincadeira de roda é uma das mais populares e antigas da humanidade. Várias culturas ao 

redor do mundo brincam em círculos ao som de canções específicas. No Brasil, as 

brincadeiras de ciranda adotam as músicas que são conhecidas como cancioneiro popular. 

Sendo assim, que tal resgatar a brincadeira de roda “Do melão faz melancia”? Portanto 

coloque a música para reproduzir e juntamente com a criança cante, dance, roda e requebra no 

ritmo da canção.  

 

Preparação: 

Materiais: 

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

para reproduzir a canção. 
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Observação: a canção será disponibilizada no grupo whatsap pela professora. 

 

Espaços: 

Indicam-se ambientes com espaço disponível para a realização da brincadeira, como a sala, 

quarto ou áreas externas como jardim, quintal ou garagem. Escolham um lugar que atenda as 

necessidades de seu (a) filho (a) referentes à segurança e comodidade. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 15 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 foi a interação da criança com adulto no momento da atividade? De que forma a 

criança demonstra seus gostos e preferências pela brincadeira? Consegue memorizar e cantar 

a cantiga? Imita os gestos realizados pelo adulto (salta, gira, requebra)?  

 

O que fazer durante? 

1. Coloque a música para reproduzir e convide a criança para cantar e dançar imitando os 

gestos solicitados conforme a canção.  

2.  Letra da música mais a coreografia: 

 

De abóbora faz melão, 

De melão faz melancia 

                                             Faz doce, sinhá, faz doce, sinhá, (as crianças fazem gesto de 

mexer uma colher com as mãos) 
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Faz doce de maracujá 

Quem quiser aprender a dançar 

Vai à casa de seu Juquinha 

                                                     Ele pula, ele roda, (as crianças pulam e rodam no lugar 

onde estão) 

                                                Ele faz requebradinho (as crianças colocam as mãos na 

cintura e requebram) 

 

   

 

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/ 

Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ppu19Mh6UOg  

 

 

 

 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
https://www.youtube.com/watch?v=Ppu19Mh6UOg
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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 

 


