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2ª Atividade da semana- “Brincadeiras de Roda” 

Objetivo: As brincadeiras de roda, além de divertidas, as crianças movimentam o corpo, estimulam 

a memória, desenvolvem a autonomia, a criatividade e a interação com o outro. 

Como Fazer: Pais ou responsáveis em um ambiente espaçoso, na sala ou no quintal, vocês irão 

brincar de roda com a sua criança. Peguem na mãozinha dela (e), e juntos cantem cantigas de roda 

como: Ciranda-Cirandinha, Não Atire o Pau no Gato, A Dona Aranha, Borboletinha, ou repertório 

da sua escolha e brinquem de roda.  Se o papai, a titia, a vovó, o irmãozinho, estiverem em casa, 

chamem para brincar juntos e se divertirem em família. 
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TERÇA-FEIRA – 25/05/2021 

 

TEMA: Brincadeiras / brincar 

2ª ATIVIDADE: Cadê o toucinho que estava aqui? 

Essa atividade estimula a atenção, concentração e memorização, desenvolve a oralidade, além de 

estabelecer momentos de afetividade entre a criança e o adulto. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

Sente-se de frente para a criança, segure a sua mãozinha aberta com a palma virada para cima, 

apontando seu dedo indicador para o centro da mãozinha da criança e brinque mediante as 

perguntas e respostas da parlenda. 

No final, quando o verso sugere que o passarinho "voou por aqui" faça um divertido momento de 

cócegas. 

Repita a brincadeira quantas vezes quiser e se divirta muito com seu pequeno. 

 
 

PARLENDA 

Cadê o toucinho que estava aqui?                        Amassando o trigo. 

O gato comeu.                                Cadê o trigo? 

Cadê o gato?                                            O passarinho comeu 

Foi pro mato.                                           Cadê o passarinho? 

Cadê o mato?                                                           Voou! Por aqui, por aqui, por aqui.                                                            

O fogo queimou? 

Cadê o fogo?                                                

A água apagou.                                                   

Cadê a água? 

O boi bebeu                                                             

Cadê o boi? 

 

FONTE DE PESQUISA: Adaptação da atividade da página 232 do livro Cadê? Achou! 


