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Título da atividade: Ciranda das cores. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

e brincadeiras (EI02CG01); 

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

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

 Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, 

forma etc.) (EI02ET05). 

 

Resumo: 

Nesta atividade vamos dar cor aos movimentos feitos ao som da cantiga “Ciranda cirandinha”, 

girando de mãos dadas para a esquerda e para a direita e posteriormente sozinhos com fitas de 

papel crepom amarradas nos pulsos, colorindo o ambiente com alegria. 

 

Preparação 

Materiais: 

Serão necessárias fitas de papel crepom e ferramenta sonora para tocar a cantiga durante 

o desenvolvimento da atividade. 

 

Espaços:  

Os ambientes com espaço e ausência de móveis serão ideais para o desenvolvimento 

desta brincadeira, para que a criança se movimente com liberdade. Esteja à vontade para 

escolher o espaço que melhor se encaixe nas necessidades de desenvolvimento da 

atividade.   

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


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 15 

minutos. 

 

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 demonstra interesse em participar da atividade, se percebe a diferença ou 

expressa preferência em relação às cores das fitas de papel crepom e se aceita amarrá-

las nos pulsos para se movimentar. Esteja atento a observar se ela demonstra habilidade 

ao rodar mudando de lado, da esquerda para a direita e vice versa e se acompanha a letra 

da cantiga oralmente. 

 

O que fazer durante?  

Permita que a criança manuseie as fitas e proponha com entusiasmo amarrá-las nos 

pulsos para cantar e dançar girando ao som da cantiga “Ciranda, cirandinha”. Estimule a 

participação da criança interagindo, dance, cante e se movimente junto a ela, além de 

amarrar nos seus pulsos as fitas de crepom coloridas, fale com ela sobre as cores, afirme 

sua cor favorita e questione a preferência da criança, dando espaço para que seu (a) filho 

(a) construa a própria identidade e faça uso da autonomia. 

 

Links importantes: 

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

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

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

Cantiga de roda: https://www.youtube.com/watch?v=qzEcHMqqcuE 

https://www.youtube.com/watch?v=G2Oub_dq7vc 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://www.youtube.com/watch?v=qzEcHMqqcuE
https://www.youtube.com/watch?v=G2Oub_dq7vc


 

 

 

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 

 


