
 

 

 

 

 

TEMA:  BRINCADEIRAS 

 

 

CIRANDA ( IVAN CRUZ) 

 

Segunda -feira 24 de maio de 2021. 

Bom dia Família !!!! 

    Essa Semana vamos trabalhar com o tema brincadeiras e será citado o artista Ivan cruz.  Ivan 

é conhecido por suas obras que buscam valorizar as brincadeiras de infância por meio da arte. Ivan Cruz 

é carioca e escolheu Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, para viver em 1979. O artista possui mais 

de 600 obras entre pinturas e esculturas que retratam as brincadeiras de infância.   

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL SILVIO ROBERTO GRECCO 

Nome do aluno:  Semana 12 

Professor: CÉLIA, CRISTINA, MARILENA E WILTON  

 

Data: 24/05/2021 

 

Turma:  

JARDIM I 
Campos de Experiência: :  “O EU, O OUTRO E NÓS” 

 
 

 
 



 
 

Atividade 1:    Hoje vamos brincar de ciranda. A ciranda faz parte da rotina da Educação Infantil. 

A partir dela é possível brincar, desenvolver a audição, ritmo, movimentos, equilíbrio, linguagem 

oral e memória. A prática ainda contribui para a criança se iniciar  na música.  

Uma das cantigas folclóricas mais antigas é a Ciranda, cirandinha. Em roda e de mãos dadas, 

as crianças cantam e rodam. No final da canção, um colega é escolhido para ficar no meio da 

roda. A brincadeira termina quando todos os participantes estiverem no centro. Segue abaixo a 

letra e se puderem abram o vídeo abaixo para conhecerem a brincadeira. 

https://www.youtube.com/watch?v=nH5KAYsruok 

     Ciranda Cirandinha 
 

Ciranda, cirandinha 

Vamos todos cirandar 

Vamos dar a meia volta 

Volta e meia, vamos dar 

O anel que tu me deste 

Era vidro e se quebrou 

O amor que tu me tinhas 

Era pouco e se acabou 

Por isso Dona Chica 

Entre dentro dessa roda 

Diga um verso bem bonito 

Batatinha quando nasce esparrama pelo 

chão 

Menininha quando dorme põe a mão no 

coração 

Diga adeus e vá-se embora 

Ciranda, cirandinha 

Vamos todos cirandar 

Vamos dar a meia volta 

Volta e meia, vamos dar 

O anel que tu me deste 

Era vidro e se quebrou 

O amor que tu me tinhas 

Era pouco e se acabou 

Por isso Dona Chica 

Entre dentro desta roda 

Diga um verso bem bonito 

A-do-le-ta 

Le petit petit to la, le café com chocolá 

A-do-le-ta 

Puxa o rabo do tatu, quem saiu foi tu 

Puxa o rabo da pantera, quem saiu foi ela 

Tapa o furo do pneu, quem saiu fui eu 

Diga adeus e vá-se embora 

Ciranda, cirandinha 

Vamos todos cirandar 

Vamos dar a meia volta 

Volta e meia, vamos dar 

O anel que tu me deste 

Era vidro e se quebrou 

O amor que tu me tinhas 

Era pouco e se acabou 

Por isso Dona Chica 

Entre dentro desta roda 

Diga um verso bem bonito 

A galinha do vizinho bota ovo amarelinho 

Bota um, bota dois, bota três, bota quatro, 

bota mil 

Diga adeus e vá-se embora 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nH5KAYsruok


 

 

Atividade 2:   Pinte o desenho abaixo:  

 

 

 

 

 

 

Aguardo o retorno das atividades em forma de áudio, vídeo, foto ou relato escrito. 

Obrigado!!!!  


	Ciranda Cirandinha

