
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano:  2° ano. 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Jogos e Brincadeiras: Brincadeiras e jogos da cultura popular, 

presentes no contexto comunitário e regional. 

Habilidades: (GO-EF02EF01) Vivenciar, fruir e recriar diferentes brinquedos, brincadeiras e jogos da 

cultura popular, de diferentes características, principalmente as cooperativas presentes no contexto 

comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais. 

 

Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animadas para brincar. 

 

Fonte:https://www.interacaoprojetos.com.br/?p=4276 acesso em 14/04/2020 às 16h31. 

 

Hoje vamos recordar e conhecer algumas cantigas de roda, elas são importantes para a cultura de um 

local.  

As cantigas nos ajudam a conhecer costumes, cotidiano das pessoas, festas, comidas, brincadeiras, 

fauna, flora, crenças entre outras coisas importantes para conhecermos nossa história. 

https://www.interacaoprojetos.com.br/?p=4276


  

 

 

  

ATIVIDADE 1 - Para nossa atividade, precisaremos da ajuda de um adulto e juntos/as, vamos cantar e 

dançar. Quem conhece ou se lembra dessa música? E do brinquedo pião? Vamos cantá-la e fazer os 

gestos que ela nos pede?                 

 

 

Fonte: https://mibufc.wordpress.com/page/1/ acesso em 14/04/2020 às 16h38 

 

Roda Pião 

 

O Pião entrou na roda, o pião! 

O Pião entrou na roda, o pião! 

Roda pião, bambeia pião! 

Sapateia no terreiro, ó pião! 

Sapateia no terreiro, ó pião! 

Roda pião, bambeia pião! 

Mostra a tua figura, ó pião! 

Mostra a tua figura, ó pião! 

Roda pião, bambeia pião! 

Faça uma cortesia, ó pião! 

Faça uma cortesia, ó pião! 

Roda pião, bambeia pião! 

https://mibufc.wordpress.com/page/1/


  

 

 

Atira a tua fieira, ó pião! 

Atira a tua fieira, ó pião! 

Roda pião, bambeia pião! 

Entrega o chapéu ao outro, ó pião! 

Entrega o chapéu ao outro, ó pião! 

Roda pião, bambeia pião! 

 

Veja vídeo com melodia: https://www.youtube.com/watch?v=ysZbFN_j3Ps 

 

ATIVIDADE 2 - Agora vamos colocar nossa criatividade em prática! Ao cantar essa música crie um 

ritmo para ela e repita os gestos que nela pede. Outra coisa bem legal é cantar a música fazendo 

vozes diferentes. Exemplo: imitando um gato (miando), imitando um cachorro (latindo), imitando 

um pássaro (assobiando), entre outras possibilidades:  

 

Levantar um braço  

Levantar o outro 

Fazer bambolê  

Mexer o pescoço 

Olhe para baixo  

Olhe para o alto  

Olhe pro amiga/o 

E dá um abraço. 

 

Observação: Nesta atividade, para seu/sua professor/a ver como você faz a atividade de forma 

bem bonita e divertida, faça um pequeno vídeo para ele/ela.   

https://www.youtube.com/watch?v=ysZbFN_j3Ps


  

 

 

ATIVIDADE 3 - No espaço abaixo faça um desenho bem colorido e bonito dos movimentos mais 

legais que você realizou nas cantigas de hoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão brincante: Cante e brinque com as cantigas pelo menos uma vez no dia, tentando criar 

novos versos e movimentos. 

  

 

 

Até a próxima atividade, pessoal!! 


