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Campos de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 
 

Atividade: Música: “Como é verde na floresta” – Mundo Bita” 

A música além de trabalhar a atividade motora, oferece outras habilidades a serem 

desenvolvidas, como a oralidade, a memória, a imaginação, a sensibilização e o conhecimento de 

mundo, dentre outras. Vamos proporcionar esse momento de aprendizado e também de 

divertimento para as crianças? 

Materiais necessários: Celular, TV, Notebook. 

Como fazer a atividade: Prepare um lugarzinho aconchegante e de fácil visualização para a 

criança assistir confortavelmente o vídeo da música. Dance com seu pequeno/pequena, estimule 

movimentos diversificados. Cante com a criança, possibilitando seu contato com a oralidade e 

conversação. Divirtam-se!! 

Segue link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=2ZB6dQ-Fjho 

Letra da música:  

Venha ver como é verde na floresta 
Tantas árvores que a gente 
Não consegue nem contar 

Vem brincar que hoje é festa na floresta 
E os bichinhos vão se agitar 

Olhe pra cima, de galho em galho 
Pula bem alto, é o macaco 
Quem será esse, todo peludo 
É tão guloso, esse é o urso 

Venha ver como é verde na floresta 
Tantas árvores que a gente 
Não consegue nem contar 

Vem brincar que hoje é festa na floresta 
E os bichinhos vão se agitar 

Olhe pra baixo, você nem nota 
Passa ligeiro, essa é a cobra 

https://www.youtube.com/watch?v=2ZB6dQ-Fjho


 
Esse é famoso e grandalhão 
O rei das selvas, é o leão 

Venha ver como é verde na floresta 
Tantas árvores que a gente 
Não consegue nem contar 

Vem brincar que hoje é festa na floresta 
E os bichinhos vão se agitar 

Olhe pra cima, de galho em galho 
Pula bem alto, é o macaco 
Quem será esse, todo peludo 
É tão guloso, esse é o urso 

Venha ver como é verde na floresta 
Tantas árvores que a gente 
Não consegue nem contar 

Vem brincar que hoje é festa na floresta 
E os bichinhos vão se agitar 

Olhe pra baixo, você nem nota 
Passa ligeiro, essa é a cobra 
Esse é famoso e grandalhão 
O rei das selvas, é o leão. 
 

 


