
 
 

CANTIGAS 

Na matriz cultural brasileira têm uma característica interessante, que é a 

autoria coletiva ou anônima, pelo fato de serem passadas de geração em 

geração. Atreladas ao ato de brincar, consistem em formar um grupo com 

várias crianças ou adultos, dar as mãos e cantar uma música com 

características, melodia e ritmo próprio, letras de fácil compreensão, temas 

referentes à realidade da criança ou ao seu imaginário, e geralmente com 

coreografias. 

As cantigas de roda conhecidas no Brasil, são de extrema importância e 

fazem parte da nossa cultura. Pode contribuir para o aprendizado das 

crianças, elas fazem parte do cotidiano das pessoas, nas festas típicas, 

brincadeiras, crenças. 
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Atividade: Faz de Conta 

As Cantigas beneficiam o desenvolvimento da criança em vários aspectos cognitivo, 

motor e também é comum que as letras das cantigas transmitam uma lição ou 

ensinamento moral. Por isso, a importância de utiliza-las tanto na área da educação 

quanto no cotidiano junto à comunidade e no lar com a família. Em pose dessas 

informações nada melhor que aproveitar as cantigas para o Sucesso do 

desenvolvimento da criança e para isso, um adulto irá preparar um cantinho que será 

um espaço da casa, lugar em que a criança se sinta bem para brincar enquanto solta 

a imaginação. O adulto irá relembrar da cantiga “A menina e o sabiá” que está no link 

da atividade de segunda-feira na plataforma e explicará para a criança que o Sabiá é 

um pássaro e que ela a criança irá fazer de conta que é um sabiá. Fazer a seguinte 

pergunta para a criança: Como o sabiá faz para ir de um lugar para o outro?  

Com essa atividade a criança irá desenvolver a coordenação motora e a atenção 

enquanto faz de conta. 

Recurso: Vamos utilizar nossa imaginação. 

 

Referências:  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantiga_de_roda 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantiga_de_roda


 
 
https://www.google.com/search?q=flores+pequenas+desenho&sxsrf=ALeKk02OcMjDD1GrWk1L-

jT4hCPYFvl4Mg:1615229632390&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjrkeCjr6HvAhVpH7kG

HaskBMsQ_AUoAXoECBcQAw&biw=1536&bih=698   

https://www.todamateria.com.br.  
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