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EMEB SANTO DIAS DA SILVA – FASE I 

De 01/06 a 05/06/2020 

 

 

TEMÁTICA 8ª SEMANA: CANTIGAS 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

As Cantigas são um tipo de canção popular que estão relacionadas às brincadeiras de roda. 

Fazem parte da cultura popular brasileira, assim como as parlendas trabalhadas na última 

semana. Despertam o interesse das crianças por suas letras simples, rimadas e por diferentes 

ritmos que possibilitam muitas brincadeiras cantadas. 

Por ser de autoria popular, ou seja, anônimas, não sabemos ao certo quem as criou. Com o 

passar do tempo vão ganhando novas versões, mas não perdem sua essência que é transferir 

um conhecimento histórico através de ritmos e brincadeiras, dando vida e significado à cultura 

infantil. 

Através das cantigas é possível trabalhar coordenação motora, trabalho em equipe, memória, 

números, aprender os sons das palavras com as rimas, além de possibilitar o conhecimento 

da cultura regional de onde vem determinada cantiga e muitas outras aprendizagens 

importantes para as crianças.  

Esperamos que a temática desta semana traga boas recordações aos adultos e que sejam 

compartilhadas com nossos pequenos. 

 

OBJETIVOS 

● Desenvolver a consciência corporal; 

● Expressar-se por meio da linguagem oral, visual e corporal;  

 

● Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação; 

 

● Vivenciar diferentes ritmos durante as brincadeiras; 

 

● Ampliar o repertório musical e senso rítmico; 

● Estimular a memória musical.         
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

 

1º DIA 

1- Escute a música " A Canoa Virou, com Palavra Cantada:   

 

https://www.youtube.com/watch?v=_vmxj-adiPo 

 

 

Façam uma roda e cantem essa música. 

 

 

2 - Agora que já relembraram essa Cantiga, brinquem com todos da família. Segue a letra 

abaixo. Onde estão as linhas em branco, cante o nome dos participantes que estiverem 

brincando. 

 

   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_vmxj-adiPo
https://www.youtube.com/watch?v=_vmxj-adiPo
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   A CANOA VIROU 

 

A CANOA VIROU 

POR DEIXAR ELA VIRAR 

FOI POR CAUSA DA(O)____________ 

QUE NÃO SOUBE REMAR 

SE EU FOSSE UM PEIXINHO  E SOUBESSE NADAR 

EU TIRAVA A(O)________ DO FUNDO DO MAR 

SIRIRI PRA CÁ SIRIRI PRA CÁ 

__________ É VELHO(A) E AINDA QUER CASAR 

 

3 - Depois de cantar e brincar, vamos fazer um barquinho de papel? Precisaremos de uma 

folha de papel. Siga o passo a passo abaixo: 

 

fazer.online.com.br 

4 - Agora que você aprendeu a canção, e já fez o barquinho de dobradura, vamos brincar com 

ele! Peça para mamãe colocar água em uma bacia e deixe seu barquinho navegar... 

 

 

 

 

 

fazer.online.com.br
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2º DIA 

1 - Vamos escutar a cantiga do “Pézinho” 

 

Você pode acompanhar com esse link do Tio Camaleão:  

 

https://youtu.be/LBowlNQeQgQ 

E dançar com seu pézinho. 

 

PÉZINHO 

Ai bota, ai bota aqui  

o seu pezinho 

O seu pézinho, o seu pézinho  

perto do meu 

E depois não vai dizer 

que você já me esqueceu 

E depois não vai dizer 

que você já me esqueceu 

E agora que estamos juntinhos 

Me dê aqui um abraço e um beijinho 

https://youtu.be/LBowlNQeQgQ
https://youtu.be/LBowlNQeQgQ
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2- Depois de ouvir e dançar essa cantiga do nosso folclore, vamos brincar com os nossos pés 

de pular Amarelinha. 

Desenhe a amarelinha no chão com giz de lousa (veja a imagem logo abaixo). Se não tiver 

como desenhar, utilize 10 folhas de sulfite ou de caderno. Fixe no chão utilizando fita crepe. 

Peça ajuda para a criança para escrever os números corretos em cada espaço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: shutterstock.com / Stock Image:Illustrations/Clip-art 

 

3º DIA 

1 - Vamos escutar e cantar a música “Sapo Jururu” do grupo Palavra Cantada: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x8JirVDqvmo 

https://www.youtube.com/watch?v=x8JirVDqvmo
https://www.youtube.com/watch?v=x8JirVDqvmo
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SAPO JURURU 

 

Sapo Jururu 
 

Na beira do rio 
 

Quando o sapo grita, 
 

Ó maninha, 
 

É que está com frio 
 

A mulher do sapo 
 

Também está lá dentro 
 

Fazendo rendinha, 
 

Ó maninha, 
 

Para o casamento 
 

 2 - Na escola as crianças amam ouvir a história do “Sapo Bocarrão”. Mostre esse vídeo para 

sua criança, ela vai adorar relembrar: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ByAKSHDbSgs 

https://www.youtube.com/watch?v=ByAKSHDbSgs
https://www.youtube.com/watch?v=ByAKSHDbSgs
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3 - Vamos fazer um sapinho com material reciclável? 

Fonte da imagem: http://oneperfectday-accessories-and-bags.blogspot.com/2015/06/grrribbit.html 

Vocês vão precisar de: 

● Rolinhos de papel higiênico 

● Tinta verde e vermelha 

● Canetinha  

● Barbante 

● Papel para desenhar as patinhas, olhos do sapo e a mosca. 

Como fazer: 

Pinte o rolinho por dentro de vermelho. Por fora pinte de verde. Cole ou grampeie a parte de 

baixo do rolinho. Desenhe as patinhas e olhinhos e cole no sapo. Cole um pedaço de barbante 

dentro da boca do sapo, na ponta cole uma mosca. Pronto, agora vocês têm um Sapo 

Bocarrão comedor de mosca. 

Boa Brincadeira! 

 

 

 

 

 

 

http://oneperfectday-accessories-and-bags.blogspot.com/2015/06/grrribbit.html
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4º DIA 

1 - Vamos cantar a cantiga:   

“Escravos de Jó”  

Escravos de Jó 

Jogavam caxangá 

Tira, põe 

Deixa ficar 

Guerreiros com guerreiros 

Fazem zigue-zigue-zá 

Guerreiros com guerreiros 

Fazem zigue-zigue-zá 

 

Agora que já aprendeu essa cantiga vamos fazer uma brincadeira de roda? 

Quem estiver participando deve se sentar em círculo, cada um com uma pedrinha, uma bola 

ou objeto pequeno na mão.  Vão passando umas para as outras, sempre seguindo o ritmo da 

música. Confira a música e o passo a passo! 

Escravos de Jó jogavam caxangá (os jogadores vão passando o objeto uns para os outros, 

pelo mesmo lado) 

Tira (cada jogador levanta o objeto) 

Põe (cada jogador coloca o objeto que está nas mãos no chão) 

Deixa ficar (aponta para o objeto que está no chão) 

Guerreiros com guerreiros (passe o objeto para a pessoa ao lado) 

Fazem zigue zigue zag (movimente o objeto do lado direito para o esquerdo). 

No link abaixo  há um exemplo dessa brincadeira: 
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https://www.youtube.com/watch?v=qpgQotPtX7g 

 

Não existe idade para a diversão! Brinque você também! 

 

5° DIA 

1- Vamos cantar a cantiga “Peixe Vivo” 

Peixe vivo 

Como pode o peixe vivo 

Viver fora da água fria? 

Como pode o peixe vivo  

Viver fora da água fria? 

Como poderei viver? 

Como poderei viver? 

Sem a tua, sem a tua, 

Sem a tua companhia. 

Sem a tua, sem a tua, 

sem a tua companhia. 

https://www.youtube.com/watch?v=qpgQotPtX7g
https://www.youtube.com/watch?v=qpgQotPtX7g
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Os pastores desta aldeia 

Já me fazem zombaria. 

Os pastores desta aldeia 

Já me fazem zombaria. 

Por me verem assim chorando 

Por me verem assim chorando 

Sem a tua, sem a tua  

Sem a tua companhia. 

Sem a tua, sem a tua  

Sem a tua companhia. 

 

2 - Agora vamos fazer peixinhos com as mãos… 

Você vai precisar de folha de papel, tinta e canetas. 

Passe tinta na palma da mão e carimbe a folha de papel, depois que secar a tinta você vai 

desenhar os detalhes: boca do peixe, olhos, o cenário: rio, mar ou aquário. 

Veja algumas imagens do Pinterest: 

 

Fonte: https://images.app.goo.gl/4m7JTfucwLUvn5zr8 

3 - Sugestão de Brincadeira: "Pescaria". 

Você vai precisar de potes de iogurte ou copos descartáveis, clips, barbante e uma vara ou 

colher de pau. 

Coloque um clip no fundo do pote (lado externo) formando um arco. Amarre um pedaço de 

barbante na ponta de uma vara ou de uma colher de pau e na outra extremidade do 

barbante coloque outro clip formando um anzol. Abaixo estão algumas imagens para que 

vocês possam se inspirar e fazer o seu jogo de pescaria. Bom divertimento e boa pescaria!!!!

https://images.app.goo.gl/4m7JTfucwLUvn5zr8
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Fonte das imagens: https://comofazeremcasa.net/10-ideias-de-jogo-de-pescaria-para-cria 

 

Agora é só diversão! Pesquem à vontade!  

 

 

Recadinho das Professoras: 

Você já acessou a página da nossa escola no Facebook? Ainda não? Então é só procurar por 

EMEB Santo Dias e pedir para ser adicionada (o). 

https://www.facebook.com/emeb.santodias.3/about 

 

Toda semana temos novidades como fotinhos enviadas pelas famílias, comunicados, 

sugestões de leitura e muito mais! 

Um abraço e até a semana que vem! 

https://comofazeremcasa.net/10-ideias-de-jogo-de-pescaria-para-cria
https://www.facebook.com/emeb.santodias.3/about
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