
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estratégia de Aprendizagem:   

BRINCADEIRA DE RODA: CIRANDA - CIRANDINHA 

Para realizar a atividade, escolha um espaço amplo e aconchegante. 

Pode ser: em uma sala ou área externa. Convide a criança para assistir ao vídeo musical 

“Ciranda cirandinha”. Após, chame a criança para brincar de roda e se possível convide 

outras pessoas da casa para participarem também. Inicie a brincadeira dando as mãos para 

a criança e realize a ação de rodar com ela enquanto a música toca. Sugerimos que o adulto 

também cante. Se o bebê for de colo segure-o, rodando com ele ao som da cantiga. 

Pronuncie as palavras da canção devagar para que eles possam ouvi-las e repeti-las, falando 

ou balbuciando. Cante novamente a música, fazendo os gestos com o corpo, brincando de 

roda, indo a direções diferentes, conforme a letra sugere. Depois, chame o bebê pelo próprio 

nome para entrar no centro da roda. Antes de o bebê sair / ser retirado da roda, incentive-o 

a fazer gestos, como: jogar beijos ou bater palmas. 

Observe:  

1- Se a criança imita o movimento do adulto; 

2- Se acompanha com entusiasmo o ritmo da música; 

3- Se explora suas possibilidades corporais durante a brincadeira de roda. 

Link do vídeo: https://youtu.be/qzEcHMqqcuE 
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Estratégia de Aprendizagem:  
  ATIVIDADE: PESCARIA DIFERENTE 

 Materiais: 

• caixa de papelão 

• recorte em forma de 

coração 

• balas ou outro 

mimo 

• canetas e durex 

(se possível) 

  Através da brincadeira a criança é estimulada na habilidade 

de pensar, imaginar, criar, e se relacionar com os demais, construindo uma identidade 

pessoal e social. 

 Após assistir o vídeo, o adulto providenciará uma caixa de papelão, ou uma bacia e 

colocará areia. Na sequência recortará 10 corações, com os seguintes comandos: beijo, 

abraço, aperto de mão, carinho no rosto, palmas e nos restantes o adulto pode colocar balas 

ou outro mimo. Coloque esses corações na areia (simulando uma pescaria). Peça para a 

criança pescar com a mãozinha e incentive-a a realizar o comando do cartão. 

 Obs.: para que esta brincadeira fique mais divertida todos os membros da família 

podem participar. 

                         Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=zCyOvKGXuY4  
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