
 
 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTONIO PEREIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/03/21 SEMANA: 04 

PROFESSORES: Ana Lúcia M. Alexandre, Ana Paula do N.Silva, Celina 

de M .Caetano, Eliana Paula Caleffi, Selma Lopes dos Santos e Maria 
Lucilene Barros. 

TURMA: 

Berçário II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: 
“Traços, Sons, Cores e Formas”. 
“Corpo, Gestos e Movimentos”. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 
(EIO2TSO3) 
- Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 
canções, músicas e melodias. 
(EIO2CGO3) 
- Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar) combinando 
movimentos e seguindo orientações. 

 

PROJETO: APRENDENDO E BRINCANDO: O LÚDICO NA MATEMÁTICA 
 
 

 
 
 

Atividade: Vídeo da “Parlenda a galinha do vizinho bota ovo amarelinho”. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Olá crianças, tudo bem com vocês? 

Esperamos que sim, esta semana vamos aprender um pouco de Matemática. 

Por isso elaboramos algumas atividades bem legais de brincar. 

A “Parlenda da Galinha do Vizinho” é uma música bem fácil e a letra esta logo abaixo, mas 

primeiro vamos assistir o vídeo. 

- Em seguida vamos fazer um círculo de mãos dadas para brincadeira de roda e cantar a 

música. 

- Vai girando e cantando e contando bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, 

bota seis, bota sete, bota oito, bota nove quando chega no10 abaixa o corpo e fala bota 10. 

Por ser uma cantiga de roda a família deve trazer todos da casa para brincar com a criança 

é muito divertido.  

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é trabalhar com os números de 1 a 10 através da cantiga popular “A Galinha do 

Vizinho”, podendo além de cantar, também aprender de maneira lúdica e divertida sobre os 

números (contagem, representação gráfica e quantidade). 

Cantando reforça a aprendizagem dos números desenvolvendo o cognitivo em momento 

de socialização e diversão. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=WLc9aFE3MnA 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WLc9aFE3MnA


                                 LETRA DA MÚSICA 

 
 
 
 
 
 

EQUIPE PALMIRA 
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