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Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 
 

 

Tema: Musicalização 

Olá Família! 

Atividade: Cantando e dançando com a música (Estátua) 

Desenvolvimento: Em um lugar da casa, o adulto responsável irá conversar com a criança sobre 

o que irão fazer. Explique a ela que irão assistir a um vídeo com a música da Xuxa (Estátua). 

Oriente a criança a ouvir com atenção e observar os movimentos. Em seguida, convide-a para 

cantar e dançar juntos imitando os gestos. Diga que será muito divertido. Interaja com ela nesse 

momento, estimulando-a e elogiando o que ela conseguir realizar. Ela se sentirá motivada e a 

atividade se tornará prazerosa. Desenvolvendo a coordenação motora, oralidade, aprendendo a 

canção. Tempo estimado: 20 minutos. 

https://youtu.be/b1dYkXjj-1o 

Não se esqueçam de registrar com fotos e/ou vídeos esse momento tão legal de 

descobertas e aprendizagens para seu filho no grupo do whatsapp da sala. 

 

 

 

 Letra da música: Estátua (Xuxa) 

 

https://youtu.be/b1dYkXjj-1o


 
Mão na cabeça 

Mão na cintura 

Um pé na frente e o outro atrás 

Agora ninguém pode se mexer, estátua. 

Um braço pra cima 

Um braço pra frente 

Cruzando as pernas 

Bumbum para trás 

Agora ninguém pode se mexer, estátua. 

Rodando, rodando 

Braços esticados 

Não pode parar continue rodando 

Quero saber quem é que consegue ficar parado 

Estátua 

Mão na cabeça 

Mão na cintura 

Um pé na frente e o outro atrás 

Agora ninguém pode se mexer, estátua. 

Mexendo a cabeça 

Mexendo as mãos 

Faz um shake shake 

Até o chão 

Quero saber quem é que consegue 

Ficar parado 

A gente vai ter que rodar 

Roda, roda no lugar. 

Ninguém aqui pode cair 

Eu vou contar pra terminar...Três, dois, um, estátua! 


