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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “Maria Izolina Theodoro Zanetta" 

 

 

Infantil 

IV/V 

Turma 

B – integral 

C – manhã   

Professora  Período letivo 

Denise 
25/10/2021 à 

28/10/2021 
 

NOME DO ALUNO:________________________________________ 

 

TEMA DA SEMANA: BRINCADEIRAS CANTADAS E 

PARLENDAS 

 

» Reserve um horário e um local para realizar a atividade. Tenha isso como 

parte da rotina da criança. 

» Guarde as atividades em um saquinho ou pasta para ser entregue na 

escola depois. 

» Lembre-se de devolver as atividades realizadas pelas crianças ao 

final 

de cada mês. 

 

TODA PRODUÇÃO DA CRIANÇA E TODOS INCENTIVOS SÃO 

IMPORTANTES E VÁLIDOS! 

 

BOM TRABALHO A TODOS! 
 

INTRODUÇÃO 

 

“As brincadeiras e rodas cantadas são manifestações coletivas elaboradas a 

partir da cultura popular. Durante a história, o homem sempre utilizou a dança como 

linguagem para demonstrar suas expressões dos sentimentos. Muitas brincadeiras 

cantadas podem ser caracterizadas como formas de expressão do corpo que integram o 

folclore infantil, associando a musicalidade e movimentos.” 
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ATIVIDADE 1- BRINCADEIRA CANTADA: A CANOA VIROU 

ÁREAS: Língua Portuguesa, Cultura Corporal, Artes Visuais e Música. 

EIXOS: Oralidade, Brincadeiras de imitação, fazer artístico e apreciação musical 

e contextualização. 

OBJETIVOS: 

- Compreender e usar com maior precisão o idioma, instalando e ampliando 

repertório vocabular;  

- Expressar-se por meio da linguagem oral, organizando ação e pensamento; 

- Criar e apreciar formas estéticas e artísticas com ações corporais; 

- Explorar possibilidades de posturas, gestos e ritmos corporais; 

- Conhecer a música em sua diversidade de gêneros para ampliação de repertório.  

 

Desenvolvimento da atividade 

Assistam ao vídeo: “A canoa virou” da Palavra Cantada. Cante e brinque com a 

criança. No momento da música em que fala os nomes das pessoas, você poderá trocar 

pelo nome da criança, do irmão/ da irmã e de todos os familiares. Repita a brincadeira 

quantas vezes forem necessárias.  A música é uma linguagem da Arte que possibilita a 

expressão do ser humano. Desta forma, trabalhar com a música na Educação Infantil é de 

extrema importância para o desenvolvimento da linguagem e aumento de vocabulário da 

criança.  

 

 

A Canoa Virou – Palavra Cantada 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MjltZ2okiJk 

ou 

https://youtu.be/MjltZ2okiJ 
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ATIVIDADE 2 - DOBRADURA DE BARQUINHO DE PAPEL 

ÁREAS: Artes Visuais e Música. 

EIXOS: Oralidade, Brincadeiras de imitação, fazer artístico e apreciação musical 

e contextualização. 

OBJETIVOS: 

- Expressar-se por meio da linguagem oral, organizando ação e pensamento (saber 

o nome dos amigos, da professora, dos agentes escolares); 

- Criar e apreciar formas estéticas e artísticas com ações corporais; 

- Explorar possibilidades de posturas, gestos e ritmos corporais. 

 

 

NOTA: A dobradura de papel, também conhecida como Origami, é uma arte 

tradicional japonesa muito popular no mundo todo. Nesta técnica, você aprende como 

fazer diversas formas apenas dobrando o papel, sem precisar utilizar cola ou grampos. O 

termo Origami, em japonês, significa literalmente dobrar papel. Ori é dobrar e Gami é 

uma palavra que tem origem em Kami, cujo significado é papel. Então, ao dobrar o papel, 

você pode criar a forma que quiser e depois acrescentar detalhes com caneta, se preferir. 

Além de ser uma atividade educativa e bastante lúdica para fazer com as crianças, você 

também pode aproveitar para fazer dobraduras decorativas para ambientes. 

 

Desenvolvimento da atividade 

Construir com a criança um Barquinho de Papel. Você pode fazer passo a passo 

junto com ela, ensinando as dobras e explicando que uma simples folha de papel poderá 

se transformar em um brinquedo muito divertido! 

 

           Como fazer o barquinho?  

Comece pegando o papel e dobrando-o ao meio, na vertical, depois abra-o e dobre-

o ao meio na horizontal. Em seguida, puxe as pontas superiores do papel até o centro dele. 

Pegue as pontas da folha e dobre-as para cima. Tente formar uma concavidade em seu 

barquinho de papel. Depois, puxe as pontas inferiores até a parte de cima da folha. Faça 

este processo com a outra ponta também. 
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Apoie os dedos na concavidade que você criou e procure formar um losango que deverá 

ficar no centro do barquinho. Por último, abra as pontas de cima até conseguir visualizar 

o barquinho de papel. E, pronto! Agora é só diversão! 

        Seguem abaixo as imagens para ilustrar a construção do barquinho:  

 

 

 

 

                  

          

Após terminar a dobradura, escrever o nome (em letra de imprensa maiúscula, 

exemplo: SANDRA) dentro do barquinho e brincar com um lençol ou tecido azul para 

representar a água. Outros barcos podem representar as outras pessoas da família ou 

amiguinhos da escola. Junte os familiares, em roda, cada um segura em um ponto do 

tecido, coloquem os barcos em cima. Cantem a música “A canoa virou” e vão 

acrescentando os barquinhos conforme cantam os nomes! Boa brincadeira!  

 



5 
 

    

Exemplo de Barco com NOME                          Brincadeira com o lençol ou pano 

 

 

ATIVIDADE 3 - PARLENDA SALADA, SALADINHA: RECITAR E 

DESENHAR OU PROCURAR FIGURAS CORRESPONDENTES 

 

ÁREAS: Língua Portuguesa, Cultura Corporal, Ciências Naturais 

EIXOS: Oralidade, Brincadeiras de imitação, ser humano, saúde e qualidade de 

vida, fazer artístico e apreciação musical e contextualização. 

OBJETIVOS: 

- Compreender e usar com maior precisão o idioma, instalando e ampliando 

repertório vocabular. 

- Expressar-se por meio da linguagem oral, organizando ação e pensamento. 

- Criar e apreciar formas estéticas e artísticas com ações corporais; 

- Compreender a importância dos cuidados com a saúde e qualidade de vida; 

- Explorar possibilidades de posturas, gestos e ritmos corporais. 

 

Desenvolvimento da atividade 

Quem já ouviu a Parlenda “Salada, saladinha?” e quem já brincou de pular cordas 

ao som dessa divertida parlendinha? Se vocês brincaram muito na infância pulando cordas 

ao som dessa canção, explique para seu filho como foi divertido! 

Nessa atividade, nós iremos recitar a Parlenda. Vamos construir um cartaz com a 

ajuda da criança? Segue um modelinho para a construção do cartaz, você poderá escrever 

em uma folha de cartolina ou em um pedaço de papelão. Após a escrita, fazer a leitura 

com a criança. Divirtam-se brincando com as palavras! 
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Após realizar a escrita e recitar a parlenda, solicitar a criança ou fazer um desenho sobre 

a parlenda (tipos de salada e de temperos, utensílios utilizados, fogo) ou procurar em 

jornais e revistas figuras que represente os elementos da parlenda, recortar e colar em 

uma folha de sulfite. 

  

VOCÊ SABIA QUE ESSA PARLENDA É 

MUITO UTILIZADA PARA PULAR CORDA? 

 

BRINCANDO DE PULA CORDA:  

 

Dá para pular corda sozinho ou em turma. 

Na brincadeira coletiva, uma das extremidades 

da corda é presa em um poste ou em um portão 

enquanto um participante fica na outra ponta, 

batendo. Mas também é possível que duas crianças, 

uma em cada extremidade, segurem e batam 

a corda para que outras pulem. Além de brincar, 

desenvolvemos habilidades motoras de saltar com 

um e dois pés, agachar, girar, e equilibrar-se, de 

velocidade, de força, ritmo e expressividade. 

 

Ao final, caso tenha corda a disposição, proponha a brincadeira a criança. Boa diversão! 
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ATIVIDADE 4 - PARLENDA: “1, 2 FEIJÃO COM ARROZ” 

 

ÁREAS: Língua Portuguesa, Cultura Corporal, Ciências Naturais, Artes Visuais 

e Música, Matemática. 

EIXOS: Oralidade, Brincadeiras de imitação, ser humano, saúde e qualidade de 

vida, fazer artístico e apreciação musical e contextualização, contagem de números. 

OBJETIVOS: 

- Compreender e usar com maior precisão o idioma, instalando e ampliando 

repertório vocabular. 

- Expressar-se por meio da linguagem oral, organizando ação e pensamento. 

- Criar e apreciar formas estéticas e artísticas com ações corporais; 

- Compreender a importância dos cuidados com a saúde e qualidade de vida; 

- Explorar possibilidades de posturas, gestos e ritmos corporais. 

- Conhecer a música em sua diversidade de gêneros para ampliação de repertório 

- Contar de 1 a 10 

 

 

PARLENDA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento da atividade 

Apresente a parlenda “1, 2 FEIJÃO COM ARROZ”. Após recitar, por diversas 

vezes com a criança, pedimos que disponibilizem uma folha grande de papel, cartolina 
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ou pedaço de papelão para que a criança construa um CARTAZ com a escrita dos 

números de 1 a 10 e represente a quantidade correspondente, conforme modelo abaixo. 

Em seguida, recorte e cole imagens ou rótulos que representem as palavras dessa 

parlenda. 

Exemplo da atividade: 

 


