
 
ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA 

Nome do aluno:  Semana 7 

Professor: Amanda, Andréia, Daiana, Daniele, 

Danúbia, Eunice, Iolanda, Jaqueline, Josefa e 
Tatiane 

Data:  

20/04/2021 

Turma:  

Maternal A e B 

Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 

 
 

Atividade: Música "Natureza" 

O desmatamento tem consequências sérias: as árvores vão sumindo, os 

animais perdem sua morada e sua fonte de alimentos, as pessoas que habitam 

as florestas e vivem de sua matéria prima sofrem, bem como o resto dos 

habitantes do planeta. 

A musicalização é importante na infância porque desperta o lado lúdico 

aperfeiçoando o conhecimento, a socialização, a alfabetização, a inteligência, a 

capacidade de expressão, a coordenação motora, a percepção sonora e 

espacial. 

Materiais necessários: Celular, tablet ou notebook.   

Como realizar a atividade: Prepare um lugar aconchegante e com espaço, 

para que, junto com seu filho(a), possam ouvir a música, dançar, cantar e 

aprender um pouco mais  sobre como preservar nossas florestas. 

Acesse o link abaixo e divirtam -se!!! 

Disponibilizamos também a letra da música. 

Nos envie fotos ou vídeo desse momento divertido e de aprendizagem!!! 

https://m.youtube.com/watch?v=oM3TMXIJKb8&feature=youtu.be  

 

https://m.youtube.com/watch?v=oM3TMXIJKb8&feature=youtu.be


 
Letra da Música: Natureza  

Natu natu re re 

Natu natu za za  

Natu natu re natureza 

Natureza 

A natureza precisa de mim 

A natureza precisa de ti 

Da natureza precisamos cuidar  

Se não sem ela nós vamos ficar 

A natureza precisa  se mim 

A natureza precisa de ti 

Da natureza precisamos cuidar 

Se não sem ela nós vamos ficar 

A natureza está a clamar  

A natureza está a chorar 

Que não consegue mais respirar 

Com as queimadas que estão no ar 

Lugar de lixo não é no chão  

Poluição  

Eu não quero não  

Vamos agora unir nossas mãos  

Conscientizar a nossa nação  

A natureza precisa de mim 

A natureza precisa de ti 

Da natureza precisamos cuidar 



 
Se não sem ela nós vamos ficar 

Cuide da natureza  

Ela precisa  de mim 

Ela precisa de ti 

Natu re  

Natu za  

Natureza 

Natu natureza 

Natu natureza 

Natureza!! 


