
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: AMAURI DO NASCIMENTO 

NOME DO ALUNO: DATA: 26/07/2021 SEMANA: 19 

PROFESSOR: Ida, Gislene, Juliana, Sandra, Sara e Stella. TURMA: 
Berçário I A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 
ATIVIDADE: História – A borboleta Antonieta. 

 
ESTRATÉGIA: 
Esta semana, nós vamos trabalhar com um tema bem conhecido entre as crianças e a partir 
dela, faremos atividades diversas. 
Para descobrir qual é o tema, vamos assistir a história no link enviado logo abaixo. 
Portanto, prepare um ambiente agradável e assista junto com a criança a história. 
 
Link de acesso para a história: https://www.youtube.com/watch?v=VwNYnj8vam0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESCOLA MUNICIPAL AMAURI DO NASCIMENTO 
Nome do aluno:  Semana 19 
Professor: Edileuza, Helena, Naile, Fabricia, Mônica, 
Loriane 

Data: 26/07/2021 Turma: 
Berçário IB 

Campos de Experiência: Corpo, gesto e movimento. 

 
Cantigas de roda 

Essa semana serão realizadas atividades sobre cantigas de roda por reproduzirem 
o folclore, sendo cantigas populares que representam diferentes culturas e estimula do 
desenvolvimento motor da criança, dessa forma, acreditamos ser importante trabalhar essa 
temática na educação infantil. 

Música: Ciranda cirandinha 

Hoje vamos brincar de Ciranda cirandinha. Em roda, segurando a mão da criança e 
se tiver mais pessoas em casa chama para participar, assim será ainda mais divertido, 
vocês irão dançar e cantar imitando os gestos da música. 

Essa atividade tem por objetivo resgatar as brincadeiras antigas por meio de cantigas 
de rodas, estimular o equilíbrio e a coordenação motora. 
Letra da música:  
 
Ciranda, cirandinha                                      
Vamos todos cirandar!                                  
Vamos dar a meia volta 
Volta e meia vamos dar         

O anel que tu me destes 
Era vidro e se quebrou 
O amor que tu me tinhas 
Era pouco e se acabou                                                                          

Por isso, dona Rosa                                                                                                                     
Entre dentro desta roda 
Diga um verso bem bonito 
Diga adeus e vá se embora                                                           

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco por meio de foto, vídeo ou 

relatando como foi o momento da atividade. 

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=V8JU4Q7hKe8 


