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TEMA: SEMANA DA CRIANÇA 

ATIVIDADE: CIRANDA-CIRANDINHA 

Olá, famílias! 

Convide a criança para brincar de ciranda-cirandinha. De mãos dadas, vá direcionando, de modo que 

a criança compreenda e obedeça a todos os comandos. A criança que ainda não anda, pode ficar no colo 

com o adulto realizando os comandos da música.  

   

Letra : 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 

Diga adeus e vá-se embora 

 

Obs: na letra da música, no lugar de "dona Chica", diga o nome de alguém  que participa da roda. 

 

 

 

 

 

Divirtam-se e compartilhem conosco, fotos e vídeo desse momento. 
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Tema: Semana das Crianças 

Atividade: Dança do Pijama 

Olá Família! 

 

Hoje vamos fazer uma atividade divertida a “Dança do pijama” que tem como objetivo ampliar 

os laços afetivos, estimular a imaginação e autonomia. Pediremos ao adulto, juntamente com as 

crianças, que prepare um ambiente da casa para que possamos preparar a dança do pijama, se 

possível com lanches, sucos, bolachas, etc. Peça a criança colocar seu pijama e assistir ao vídeo 

da Viviana a Rainha do pijama.  

 

Link do vídeo: https://youtu.be/jvHFW9BNLNA.  

Após assistir ao vídeo, as crianças irão dançar sua música preferida vestida de pijama.  

Contribuição didática: Promover a interação fortalecendo os laços afetivos e respeito ao próximo. 

 

Não se esqueçam de registrar esse momento e compartilhar conosco! 
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