
 
 

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 3 

Professor: Marina, Mirian, Franceli, Geanne, Roseli. Data: 17/03 /2021 Turma: BI A   

Campos de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 

 

TEMA: ANIMAIS 

ATIVIDADE: OS CINCO PATINHOS 

 

Link do vídeo: https://youtu.be/fbO0zeX3igA 

Olá famílias! 

Na atividade de hoje, sugerimos que após assistir ao vídeo Os Cinco Patinhos, organizem um 

espaço, onde acharem melhor para sentarem com a criança. Peguem cinco bichinhos de pelúcia 

ou de plástico (o que tiver de brinquedo) para que possam representar como se fossem os cinco 

patinhos. Cantem e contem para a criança mostrando a quantidade, conforme a música do vídeo. 

Aos poucos as crianças se familiarizam com a contagem oral. 

 

Compartilhem o momento conosco com um pequeno vídeo ou foto no whatsapp da sala. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/fbO0zeX3igA


 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 3 

Professor: Adriana, Andréia, Elva, Lucimar S., Lucimara 

B., Nalva, Orlanda, Sandra F., Tânia, Yolanda 

Data: 17/03/2021 Turma: B I 

B e C 

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos.  

 
Atividade: Hora do movimento! 

Convidamos o responsável a desenhar um pintinho amarelinho com na imagem.  

 
 

Coloque-o na mão da criança, diga para ele cuidar do bichinho, sem amassar ou rasgar e cantem 

essa cantiga infantil tão conhecida reproduzindo os gestos.  

Pintinho Amarelinho - Galinha Pintadinha Completo 

https://www.youtube.com/watch?v=qWfBm4iJog4 

Lembrem-se das expressões faciais, imite o gavião e observe as expressões da criança. 

Peça para a criança esconder o Pintinho Amarelinho em sua mão. 

O adulto pode fingir ser o gavião fazendo caretas. 

Pergunte: Cadê o Pintinho Amarelinho?   Sumiu... Eu vou pegá-lo!  

Logo a criança irá tirar a mãozinha que estiver no seu esconderijo de sua preferência...  E o adulto 

surpreso irá responder: Achei! Juntos irão brincar de esconde/esconde e de achar/achar por 

diversas e sucessivas vezes. 

 

 

*Nos conte como foi essa experiência no grupo do whatsapp, estamos curiosos para saber!            

 

https://www.youtube.com/watch?v=qWfBm4iJog4

