
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:02/09/2020 SEMANA: 1 

PROFESSOR: SELMA, ADRIANA, LUCIANA E SILVANA TURMA: 
MATERNAL 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  
(EIO2TS03) 
“TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS“ 
(EIO2CGO3) 
“CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS) 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 
- Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 
canções, músicas e melodias. 
- Explorar formas de deslocamento no espaço (dançar), combinando movimentos e 
seguindo orientações. 

 
Atividade:  

A arte de cantar e dançar com a cantiga Pezinho. 

 

Recurso: 

 Letra da música e o vídeo (celular, TV e CD) e 

Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=4lOG1iE-s0M 

Faixa etária: 3 anos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4lOG1iE-s0M


 

Estratégia  

- Apresentar a letra da música.  

- Assistir o vídeo. 

Solicitar a criança que forme um círculo, em pé. 

De mãos dadas, a criança gira em sentido anti-horário, nos versos “oi bota 

aqui, oi bota ali o seu pezinho; depois em círculo parados o adulto e a criança 

pode mexer o pé para frente e para trás, sempre no ritmo da música. 

Para auxiliar a criança o adulto deverá participar da roda. 

Esta atividade visa proporcionar o enriquecimento da aprendizagem com a 

diversidade de gêneros textuais, a linguagem oral e escrita, ritmo, sonoridade, 

privilegiando o lúdico no processo ensino aprendizagem. 

Além disso por meio da cantiga de roda e dança a criança explora seu próprio 

corpo no movimento da dança brincando de maneira prazerosa. 

 

Letra da música  

Pezinho 

 

Aí bota aqui, aí bota ali o teu pezinho 

O teu pezinho bem juntinho com o meu 

Aí bota aqui, aí bota ali o teu pezinho 

O teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu 

 

E depois não vá dizê 

Que você já me esqueceu 

E depois não vá dizê 

Que você já me esqueceu 

 

Aí bota aqui, ai bota ali o teu pezinho 

O teu pezinho bem juntinho com o meu 

Ai bota aqui, ai bota ali o teu pezinho 

O teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu 

 

 



 

 

E no chegar deste teu corpo 

Ai um abraço quero eu 

E no chegar deste teu corpo 

Ai um abraço quero eu 

 

Ai bota aqui, ai bota ali o teu pezinho 

O teu pezinho bem juntinho com o meu 

Ai bota aqui, ai bota ali o teu pezinho 

O teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu 

 

Agora que estamos juntinhos 

Dá cá um abraço e um beijinho 

Agora que estamos juntinhos 

Dá cá um abraço e um beijinho 

 

 

Ai bota aqui, ai bota ali o teu pezinho 

O teu pezinho bem juntinho com o meu 

Ai bota aqui, ai bota ali o teu pezinho 

O teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu 

 

Compositores: Barbosa Lessa e Paixão Côrtes 

 

 

Referências: 

BNCC páginas  47 e 48. 

https://www.vagalume.com.br/inezita-barroso/pezinho.html  

https://www.youtube.com/watch?v=4lOG1iE-s0M 

Imagem: https://www.todamateria.com.br/cantigas-de-roda-kids/ 

https://www.vagalume.com.br/inezita-barroso/pezinho.html
https://www.youtube.com/watch?v=4lOG1iE-s0M
https://www.todamateria.com.br/cantigas-de-roda-kids/

