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FAMÍLIAS

ASSISTA AO VÍDEO COM A CRIANÇA. 

CIPÓ DE MIRORÓ
Minha gente venha ver
A volta do meu cipó

Eu também sou bela
No cipó de miroró

Eu convido a ________
Pra provar do meu cipó

Eu também sou bela
No cipó de miroró.

•  As crianças precisam saber os nomes que estão nas 
tarjetas para poderem localizar e identificar a pessoa. 

•  Caso sua família seja grande e tenha mais de quatro 
pessoas para brincar de “Cipó de Miroró”, você pode 
seguir a brincadeira como o vídeo propõe, cantando  
e tirando uma tarjeta com o nome para compor a roda.  

•  Escreva todos os nomes com letra de fôrma maiúscula 
para facilitar a leitura pela criança. 

FICA A DICA

As cantigas de tradição oral e as brincadeiras com os nomes 
ajudam muito na alfabetização. Que tal convidar a criança 
para brincar e cantar “Cipó de Miroró”? A proposta é simples: 
escreva em tiras de papel o nome da criança e o dos familiares 
que participarão da brincadeira e de mais algumas pessoas para 
compor uma média de oito tarjetas. Cantem juntos para aprender 
se não souberem a cantiga indicada.  Abaixo a letra:

4 a 6 anos

Meu nome 

Inspirados nessa brincadeira, cantem a música, e, no local 
indicado para dizer o nome de alguém, peça para a criança 
tirar uma tarjeta e ler o que está escrito. 

Você pode ajudá-la, caso não consiga identificar a pessoa, 
com algumas dicas: “É sua tia”, “é o nome de um menino 
com quem você gosta de brincar”, “é seu primo”.

Se a pessoa estiver na brincadeira, a tarjeta permanece  
na roda; caso contrário, é retirada

Continue cantando e fazendo o mesmo com todos os  
nomes. No final, cante “Cipó de Miroró” e, se tiver mais 
pessoas, faça um cordão para brincar, como mostra o vídeo. 
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https://vimeo.com/428612816/c66ecd3d29
http://www.itausocial.org.br
http://avisala.org.br

