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Título da atividade: Manda o rei. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

(EI02EO03); 

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

compreender (EI02EO04); 

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

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

 

Resumo:  

Com a posse da coroa o rei poderá dar as ordens aos carneirinhos ou carneirões ao som 

da cantiga, para que acompanhem os movimentos indicados. Diversão à vista!  

 

Preparação 

Materiais: 

Para que a brincadeira ocorra, serão necessários alguns materiais como, lápis de cor, 

canetinhas, giz de lousa, cola ou fita, tesoura (de uso exclusivo do adulto) e papéis para 

a confecção de uma linda coroa para que o rei possa dar as ordens durante o 

desenvolvimento da atividade. 

 

Espaços:  

Para confeccionar a coroa, indicam-se locais com boa iluminação e superfície plana 

como a cozinha, caso tiver uma mesa disponível ou na sala. E para o desenvolvimento 
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da brincadeira, a sala, a garagem ou áreas externas parecem boas opções, porém, esteja 

à vontade para escolher o melhor ambiente dentre suas possibilidades. 

 

Tempo sugerido: 

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 25 

minutos entre confecção e desenvolvimento. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança interage oralmente, questionando ou expressando sua opinião em relação à 

brincadeira, se demonstra interesse em participar sendo o rei e em alguns momentos o 

carneiro. Dedique atenção especial, a observar a compreensão da atividade por parte de 

seu (a) filho (a), se ele indica oralmente atitudes a serem reproduzidas quando está com 

a coroa, se segue as orientações do rei quando está participando como carneirinho e se 

aceita fazer a troca de personagens para participar. 

 

O que fazer durante?  

Convide a criança a participar da brincadeira com entusiasmo, demonstrando alegria em 

dividir esses momentos na companhia dela. Proponha a confecção da coroa e permita 

que ela escolha e manuseie os objetos riscantes para colorir, bem como a cola e os 

papéis para fazer colagens e dar forma à coroa do rei, sob sua supervisão visando evitar 

acidentes ou ingestão de algum material. 

Explique a brincadeira de maneira simples e objetiva e cante a canção como exemplo 

para que a criança compreenda como será a realização. Partilhe esses momentos de 

diversão com seu (a) filho (a), estimulando, elogiando e encorajando a participação 

deles quando sentir necessário.  

 

Links importantes: 

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

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

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


BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

Cantiga: https://www.youtube.com/watch?v=xj83RFwQj3A 

 

 

 

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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