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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva 

Turma: Maternal II B Data:13/07/2020 

Título da Atividade 01:Brincadeira cantada: Escravo de jó. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

 Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes (EI01CG02); 

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras (EI02CG01);  

 Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos 

ritmos de música (EI02TS01);  

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

textos poéticos (EI02EF02);  

 Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em 

danças, balanços, escorregadores etc.). 

 

Resumo: 

As brincadeiras cantadas e cantigas de roda brasileiras são parte da cultura do nosso país há 

muito tempo. Na maioria das vezes, essas músicas costumam ser cantadas enquanto as 

crianças dão as mãos, fazendo uma formação em roda. As letras são simples e se repetem, por 

isso fica fácil de guardar na memória. Elas foram ensinadas de maneira oral, que quer dizer 

que os adultos cantavam para as meninas e meninos e eles foram decorando. Antigamente, as 

crianças costumavam brincar mais juntas, cantar as músicas folclóricas e se divertir fora de 

casa junto com sua comunidade. Então, vamos brincar de escravo de jó? Como no momento 

não podemos sair de casa para brincar com vizinhos e amigos devido a pandemia, vamos 
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aproveitar o espaço em casa. Sendo assim a criança juntamente com a família deverá ficar em 

roda, sentados no chão. Cada um deverá ter um objeto pequeno consigo latinha de alumínio, 

caixa de fósforos, copos de plástico, entre outros. Assim que a música se inicia, deverão 

passar os objetos entre si, no tempo de cada compasso. É importante estabelecer em que 

sentido os objetos serão passados horário ou anti-horários. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Caixinha de som ou qualquer outro aparelho eletrônico para reproduzir a música que será 

disponibilizada no grupo do WhatsApp e objetos pequenos como: latinha de alumínio, caixa 

de fósforos, copos de plástico ou qualquer material que a família tenha em casa. 

 

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 adultos no momento da atividade? De que forma a 

criança demonstra seus gostos e preferências pela brincadeira? Consegue memorizar e cantar 
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a música? Passam os objetos entre si alcançando esta conquista? Movimenta o objeto 

acompanhando a música na parte em que fala (tira, bota, deixa ficar)? Executou as etapas 

propostas no processo de memorização da letra e da canção? Percebe sons ao bater o objeto 

no chão? Consegue acompanhar o ritmo da canção/roda? 

 

O que fazer durante? 

1. Coloque a música para reproduzir em uma caixinha de som ou qualquer outro aparelho 

eletrônico, caso a familia preferir pode somente cantar a letra junto com a criança.  

2. A criança juntamente com a família se senta em um círculo. Cada um deve ter nas mãos 

um objeto pequeno que será passado de uma criança para outra, numa coreografia de “vai e 

vem” de acordo com o ritmo da música “Escravos de Jó”. 

Escravos de Jó jogavam caxangá (os participantes vão passando os objetos um para o outro 

do lado direito, de maneira que cada jogador fique somente com um objeto, sempre). 

Tira, (cada criança levanta o objeto que está em suas mãos). 

Põe, (colocam o objeto novamente no chão). 

Deixa ficar (apontam com o dedo para o objeto no chão). 

Guerreiros com guerreiros (voltam a passar o objeto para a direita). 

Fazem Zigue, (colocam o objeto na frente do jogador à direita, mas não soltam). 

Zigue, (colocam o objeto à frente do jogador à esquerda, mas não soltam).  

Zá (colocam o objeto à frente do jogador à direita novamente). 

3. Em outro momento proponha uma brincadeira de escravo de jó com versões diferentes. 

4. Letra da música: 

 

Escravos de Jó 

Jogavam caxangá 

Tira, bota, deixa ficar 

Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá 

Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. 
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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

