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2ª Atividade da semana – Cultura Africana. 

Objetivo: Propor que a criança manipule alimentos para que conheça a consistência, o sabor e o 

cheiro utilizando-se dos sentidos: olfato, tato, paladar e a visão. 

Como fazer: O feijão, a banana, o chuchu, a beterraba, o amendoim, o coco, a melancia, o quiabo, 

o melão, são originários da cultura africana. Que tal então utilizarmos um ou mais desses alimentos 

e prepararmos uma deliciosa sopa ou um suco refrescante. Quando for preparar leve a criança 

para ajudar colocando, por exemplo, os alimentos na panela (fogo desligado) ou mexendo o suco 

para que ela possa manipular, sentir a textura, o cheiro e o sabor. Converse com ela sobre o local 

de origem dos alimentos e diga que depois de preparado irão experimentar. Quando estiver pronto 

saboreie junto com a criança. Tire fotos, faça vídeos e nos envie. Bom apetite! 
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Tema: Cultura Regional 

Atividade: Ciranda cirandinha 

Conhecer a cultura popular através da cantiga de roda, ampliando o vocabulário e coordenação 
motora global. 
De origem portuguesa a Ciranda vem da palavra “zaranda”, definida como instrumento de 
peneirar farinha. São muito conhecidas por crianças brasileiras, principalmente nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. As músicas são adaptadas de acordo com os costumes de cada região. 
 
 

Desenvolvimento: Os responsáveis deverão apresentar a música “Ciranda Cirandinha” que está 

no link abaixo para a criança assistir quantas vezes achar necessário, quando perceber o 

entrosamento com o ritmo, a mesma, deverá propor a brincadeira de roda, ensinando a dar as 

mãos para quem estiver do lado, formando uma roda, girando e cantando conforme o vídeo. 

Todos da família poderão participar deste momento, aproveitem! 

 

Link de acesso ao vídeo Patati Patata - Ciranda Cirandinha:  

 https://youtu.be/t28nDpMP5V4 

 

 

 

 

https://youtu.be/t28nDpMP5V4

