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Olá famílias! 

Vamos conhecer e identificar as partes do nosso corpo dançando e cantando, explorando novas 

possibilidades de coordenação motora essenciais para o desenvolvimento! 

 

1° Momento: Convidamos os responsáveis a colocar o vídeo clip infantil da música “Dancinha do corpo” 

produzido pela Turma do Seu Lobato, acessando este link: https://youtu.be/k0j0tk0Br9c para a criança 

assistir. 

 

2° Momento: O responsável irá direcionar e incentivar a criança a fazer os movimentos e os gestos iguais 

aos dos personagens do clip musical. Dancem e pulem, movimentando todo o corpo. Aproveite também 

esse momento para estimular a oralidade da criança, pedindo para que ela repita o nome de cada parte de 

seu corpo. Divirtam-se! 

 

 

Se possível, nós professoras pedimos para que façam um vídeo ou fotos deste momento e compartilhe 

conosco no grupo de WhatsApp de sua turma. Divirtam-se! 

 

Letra da música: Dancinha do Corpo (A Turma do Seu Lobato). 
 

Nosso corpo se divide em cabeça, tronco e membros, vamos aprender com a dança, comece pelos braços, 

vamos agitar, jogue as mãozinhas pro ar. Agora feche os olhinhos com os dedos, faz uma careta sem medo, 

balance a cintura pra lá e pra cá. 

Agora vai, vai...comece a rodar...agora vai, vai...vai bem devagar (2X) 

https://youtu.be/k0j0tk0Br9c
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR919BR919&sxsrf=ALeKk02_8ISie0E7xXXvSwcCIUH9kvS4-A:1613575835734&q=A+Turma+do+Seu+Lobato&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwqiTfNKDavWMQq6qgQUlqUm6iQkq8QnFqq4JOflFiSDwDMC54hKQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiF9Ia0nvHuAhUoHrkGHd5hCiYQMTAAegQIARAD


 
Mãozinhas no joelho, de frente pro parceiro, abaixe e levante sem parar, vire a cabeça, pro lado e pro 

outro, mexe com o seu calcanhar...agora pule, pule, com emoção e com suas mãos faça um coração. 

Dance, dance, dance, e sai do chão. 

Agora vai, vai...comece a rodar...agora vai, vai...vai bem devagar (2X) 

Nosso corpo se divide em cabeça, tronco e membros, vamos aprender com a dança, comece pelos braços, 

vamos agitar, jogue as mãozinhas pro ar, abaixe e põe a mão no joelho, balance o bumbum na batida, 

rebole que esta dança tá tão divertida 

Agora vai, vai...comece a rodar...agora vai, vai...vai bem devagar (2X) 

Mãozinha atrás da nuca, rode como nunca, depois pule pra frente e pra trás, bote o pé pro lado, depois 

bote pro outro, dance que esta dança é demais, agora põe as mãos no ombro do amigo, andando e 

fazendo trenzinho, deixe que o da frente mostre o caminho. 

Agora vai, vai...comece a rodar...agora vai, vai...vai bem devagar (2X) 

 

 

 

  

 

 

  


