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TEMA: SEMANA DO LIVRO 

ATIVIDADE: MÚSICA – MINHA BONECA DE LATA 

 

Olá, famílias! 

A atividade de hoje será uma música bem antiga e muito conhecida "Minha Boneca de 

lata". 

O responsável pela criança utilizará o celular, notebook ou a TV, e colocará o link sugerido 

para assistir ao vídeo. Enquanto dança a música, o responsável deve pedir que a criança coloque 

a mãozinha nas partes do corpo onde a boneca amassa dizendo qual parte é. Por exemplo: 

cabeça, nariz, barriga, bumbum, joelho etc.  

Acesse o link abaixo para assistir ao vídeo:    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          https://youtu.be/a9TIy7OTmGg  

 

 

 

https://youtu.be/a9TIy7OTmGg


 
LETRA DA MÚSICA: MINHA BONECA DE LATA. 

 

Minha boneca de lata 
bateu com a cabeça no chão 
levou mais de uma hora 
pra fazer a arrumação 
desamassa aqui 
pra ficar boa 
 
Minha boneca de lata 
bateu com o nariz no chão 
levou mais de duas horas 
pra fazer a arrumação 
desamassa aqui 
pra ficar boa... 
 
Minha boneca de lata 
bateu com o ombro no chão 
levou mais de 3 horas 
pra fazer a arrumação 
desamassa aqui 
pra ficar boa 
 
Minha boneca de lata 
bateu com o cotovelo no chão 
levou mais de 4 horas 
pra fazer a arrumação 
desamassa aqui 
desamassa aqui pra ficar boa... 
Minha boneca de lata 
bateu com a mão no chão 
levou mais de 5horas 
pra fazer a arrumação 
desamassa aqui 
desamassa aqui pra ficar boa... 
 

 

 

 

Minha boneca de lata 
bateu com a barriga no chão 
levou mais de 6 horas 
pra fazer a arrumação 
desamassa aqui 
desamassa aqui pra ficar boa... 

Minha boneca de lata 
bateu com as costas no chão 
levou mais de 7 horas 
pra fazer a arrumação 
desamassa aqui 
desamassa aqui pra ficar boa... 
 
Minha boneca de lata 
bateu com o joelho no chão 
levou mais de 8 horas 
pra fazer a arrumação 
desamassa aqui 
desamassa aqui pra ficar boa... 
 
Minha boneca de lata 
bateu com o pé no chão 
levou mais de 9 horas 
pra fazer a arrumação 
desamassa aqui 
desamassa aqui pra ficar boa... 
 
Minha boneca de lata 
bateu com o bumbum no chão 
levou mais de 10 horas 
pra fazer a arrumação 
desamassa aqui 
desamassa aqui pra ficar boa... 

 

 

 

 

 

 

Não se esqueça de registrar esse 

momento enviando comentários, 

vídeos ou fotos no nosso grupo de 

WhatsApp! 

 


