
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 
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PROFESSORES: Celma Correia e Antonia Domingues TURMA: Jd II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 
 

 

Visando o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, é necessário estabelecer uma rotina para 
que esta tenha independência e autonomia para realizá-la. 
ROTINA DIÁRIA: 

 A criança escreverá o nome próprio (se a criança já sabe escrever o nome, comece a escrita 
do primeiro sobrenome); 

 Fará a contagem dos dias no calendário até o dia presente, ou seja, desde o primeiro dia; 

 Falará o nome do dia da semana; 

 Fará a leitura das letras do alfabeto aleatoriamente: M, P, B, L, V, T. 
 

ATIVIDADE 
Cantiga de roda: “Fui no Itororó” 
 
Você sabe o que é uma cantiga de roda? 
Cantigas de roda (também conhecidas como cirandas ou brincadeiras de roda) são brincadeiras 
infantis, mas que caem no gosto dos adultos também. As crianças formam uma roda de mãos 
dadas e cantam melodias folclóricas, podendo executar ou não coreografias acerca da letra da 
música. 
 
Com a ajuda de um adulto, cante a canção do Itororó. 
 

Eu fui no Itororó 
Beber água não achei 

Achei bela morena 
Que no Itororó deixei 

Aproveite minha gente 
Que uma noite não é nada 

Se não dormir agora 
Dormirá de madrugada 

Ó Mariazinha 
Mariazinha 

Entrará na roda 
E ficará sozinha 

Sozinha eu não fico 
Nem hei de ficar 

Pois eu tenho Joãozinho 
Para ser meu par 
Eu fui no Itororó 

Beber água não achei 
Achei bela morena 

Que no Itororó deixei 



 
Aproveite minha gente 

Que uma noite não é nada 
Se não dormir agora 

Dormirá de madrugada 
Ó Mariazinha 
Mariazinha 

Entrará na roda 
E ficará sozinha 

Sozinha eu não fico 
Nem hei de ficar 

Pois eu tenho Joãozinho 
Para ser meu par. 

 
Agora que já sabem o que é uma cantiga de roda e cantaram a canção. A criança irá circular as 
consoantes nas palavras e escreverá ao lado somente as consoantes que aparecerem em cada 
palavra. 
 

ITORORÓ  

ÁGUA  

MORENA  

PAR  

DORMIR  

NOITE  

GENTE  

 

 
Objetivos: identificar as consoantes e estimular a escrita. 


