
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 
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INFANTIL 1 E 2 

Manhã 

 

Professora Mag De 07 a 11 de junho 

 

TEMA DA SEMANA:  Cantigas e Brincadeiras Cantadas 

As brincadeiras e rodas cantadas são manifestações coletivas elaboradas a 

partir da cultura popular. Muitas brincadeiras cantadas podem ser caracterizadas como 

formas de expressão do corpo que integram o folclore infantil, associando a musicalidade 

e movimentos. 

 

OBJETIVOS: 

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

• Explorar possibilidades de posturas, gestos e ritmos corporais; 

• Conhecer a música em sua diversidade de gêneros para ampliação de 

repertório.  

 

ATIVIDADE 1  

 CONFECÇÃO DE UM CARANGUEJO CHOCALHO 

-  Vamos confeccionar um brinquedo com materiais recicláveis que poderá ser utilizado 

para acompanhar a música “Caranguejo não é peixe” na brincadeira cantada da atividade 

2 e também criar novas brincadeiras.  

Para construir o caranguejo chocalho, você irá utilizar os seguintes materiais: 

• E.V.A (ou um papel mais firme como cartolina, papel cartão ou até caixa 

de papelão de embalagens); 

• Potinho de iogurte (Danone ou qualquer um que tiver em casa); 

• Sementes ou grãos (arroz, feijão, milho etc.); 

• Botões ou CDs. 

 

 



 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DywI2TbSgcM 

ou 

 https://youtu.be/DywI2TbSgcM 

  Solte a criatividade e faça de acordo com a possibilidade de materiais que a família 

dispõe! Utilize o caranguejo para cantar a música e como brinquedo.  

 

ATIVIDADE 2  

 BRINCADEIRA CANTADA: CARANGUEJO NÃO É PEIXE 

  

A brincadeira é de muita importância na Educação Infantil, além de proporcionar o 

desenvolvimento das crianças, é uma maneira muito prazerosa de aprender. Coloque a 

música: “Caranguejo não é peixe”, disponível no link abaixo. Cante e brinque com a 

criança, estimulando-a reproduzir os gestos, com palmas, batida dos pés e brincar de roda. 

Você poderá reproduzir a música várias vezes para que a criança compreenda a 

brincadeira e aproprie-se do vocabulário.  

Utilize o brinquedo de caranguejo produzido na atividade 1. 

 

Caranguejo Não é Peixe - Vamos Brincar de Cantar | Vida Mais Feliz Ortopé 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ex-lfoWNc1U 

ou 

https://youtu.be/ex-lfoWNc1U 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DywI2TbSgcM
https://www.youtube.com/watch?v=ex-lfoWNc1U
https://youtu.be/ex-lfoWNc1U


 

ATIVIDADE 3 

Vídeo infantil: palavra cantada:  

A CANOA VIROU! 

Link:  

https://youtu.be/_vmxj-adiPo 

 

Cante a música colocando os nomes de pessoas que você conhece. 

Vamos escrever seu nome? Com ajuda de um adulto, faça um crachá 

com seu nome em letras de forma maiúscula, conforme o modelo. 

 

Guarde o crachá, para utilizar durante as atividades semanais. 

 

 

 

 

ATIVIDADE 4 

VÍDEO INFANTIL: roda cantada. Atividade Corporal. Movimento. 

Dança. 

    MARIA CLARA 

https://youtu.be/_vmxj-adiPo


Vídeo ciranda cirandinha. YouTube. Músicas infantis. Cantigas de 

roda. 

Link: https://youtu.be/V8JU4Q7hKe8 

 

 

 

Aviso: retire na escola o material necessário para realizar as 

atividades. 

Boa semana! 

 

 

https://youtu.be/V8JU4Q7hKe8

