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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 06/07/2020  

Título da Atividade: Brincadeira de roda! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e 

adultos. (EI02EO01) 

• Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos. (EI02EO03) 

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

movimentos e seguindo orientações. (EI02CG03) 

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

roda e textos poéticos. (EI02EF02) 

 

Resumo 

Vamos para uma nova semana de atividades remotas e esse mês em especial por ser um 

mês de férias, dentro do nosso tema principal “Comunidade”, vamos abordar um novo 

subtópico denominado: Brincadeiras antigas! 

E para esta segunda-feira a brincadeira escolhida para realizar com os nossos pequenos 

será: Brincadeira de roda! 

A brincadeira de roda fez parte da infância de muitas crianças. Ela proporciona uma forma 

lúdica de desenvolver a expressão corporal, ritmo e coordenação motora das crianças. 
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Preparação 

Materiais: 

-  Nenhum específico. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

Registro da atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

  

Observe atentamente: 

Durante a realização da brincadeira de roda, observar se a criança demostra atitudes de 

cuidado e solidariedade com os outros participantes. Se ela compartilha o espaço 

realizando a brincadeira, sem mais problemas. A criança explora as diversas formas de 

deslocamento do corpo como: pular, saltar, dançar. Existe um controle de coordenação 

motora no momento que estão rodando, ou, a criança perde o equilíbrio fácil, algumas 

vezes cai sentada? Consegue identificar e cantar junto as cantigas mais antigas 

escolhidas para a realização da brincadeira de roda? 

 

O que fazer durante a atividade? 

 

1. O adulto irá utilizar de cantigas mais antigas, como por exemplo: “Ciranda 

cirandinha”, “Peixe vivo”, “Borboletinha” e “Alecrim”.  

(Sintam-se à vontade para pesquisar ou utilizar outras cantigas de roda mais antigas).  

2. Em seguida façam uma roda com as crianças e outros familiares, cantem e 

dancem as cantigas mais antigas. 

Divirtam-se! 
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Links importantes: 

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

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

• Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44. 

 

 

 

 

 

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 
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