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Sala: Berçário II - B 

Data: 14/07/2020  

Título da Atividade: Vamos cantar? 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

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

adultos. (EI02EO03) 

• Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-

se compreender. (EI02EO04) 

• Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

(EI02EO06) 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02CG05) 

• Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias. (EI02TS03) 

• Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar). (EI02ET06) 

 

Resumo 

Hoje, nossa proposta de atividade é também relacionada às cantigas de roda, intitulada: 

Vamos cantar? 

As cantigas de roda são sempre um convite para adentrar ao universo da imaginação, além 

de podermos trabalhar a audição, ritmo, movimento, equilíbrio, linguagem oral e vários 

outros benefícios atribuídos aos nossos pequenos. 
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Desta forma, vocês estarão incumbidos de convidar nossas crianças para uma divertida 

canção, chamada: “Se eu fosse um peixinho”! 

 

Preparação 

Materiais: 

- Folha de sulfite; 

- Caneta; 

 

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: 

Para executar a atividade proposta e trabalharmos os benefícios das cantigas de roda, 

primeiramente o adulto irá desenhar em uma folha de sulfite (ou outra espécie de folha 

disponível no momento), o formato de um peixe, recortando-o(s). 

Em cada imagem, deve ser escrito o nome dos familiares, ou, daqueles que participarão 

da atividade conjuntamente com a criança.  

Feito isso, sentem-se em círculo, coloquem os “peixinhos” já recortados e devidamente 

nomeados no centro do círculo, com os nomes voltados para baixo. 

Assim, antes de darem início à cantiga, a criança deve “pescar” um nome, e este nome 

será introduzido na canção naquele momento. O mesmo ato se repetirá até que acabem 

os nomes indicados nos peixinhos. 

A canção escolhida e disponibilizada é “Se eu fosse um peixinho”! 
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A canoa virou 

Pois deixaram ela virar 

Foi por causa de (Nome do peixinho pescado) 

Que não soube remar 

Se eu fosse um peixinho 

E soubesse nadar 

Eu tirava (Nome do peixinho pescado) 

Do fundo do mar 

 

O que fazer durante a atividade? 

 

1. Em uma folha de sulfite (ou outra espécie de folha disponível no momento) 

desenhe de um a quatro peixes (de acordo com o número de participantes); 

2. Em cada peixe será inserido o nome de cada participante; 

3. Os peixes devem ser coloridos pela criança (com lápis de cor, giz de cera, ou tinta 

guache) antes de ser dado início à cantiga; 

4. Em seguida, vamos cantar? 

5. Sentados em círculo, os “peixinhos” já recortados e devidamente nomeados devem 

ser postos no centro do círculo, com os nomes voltados para baixo. A criança deve 

“pescar” um nome, e este nome será introduzido na canção naquele momento; 

6. Isso se repetirá até que todos os nomes sejam introduzidos na canção. 

 

Divirtam-se! 

 

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. 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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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 

 


