
  

 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA  

Nome do aluno:   Semana: 9 
 

Professoras: Ana Paula N. Silva, Celina Medeiros, Maria 
Lucilene Barros, Selma Lopes Santos, Eliana Paula Caleffi e 
Ana Lúcia Maria Alexandre. 

Data: 
03/05/2021 

Turma: 
Berçário II 

Campos Experiências: ’’Traços, sons, cores e formas”. 
Objetivos de Aprendizagem: (EIO2TSO3) Utilizar 

diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em 

brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

 

 
 

 

 

Olá crianças, tudo bem com vocês? 

 

 

Estamos iniciando mais uma semana de atividades e, dessa vez, abordaremos o tema do 

nosso projeto: O mundo da matemática: “Aprendendo e Brincando”. 

Daremos ênfase na música “Cinco Patinhos”. 

As brincadeiras, para o aprendizado da Matemática, desenvolvem assim a capacidades 

importantes como: memorização, a imaginação, a noção de espaço, a percepção e a 

atenção. 

 

 

Agora vamos para a atividade de hoje? 

 

Assista ao vídeo da música infantil “Cinco Patinhos” e junto com a criança cante, 

incentivando a mesma a se movimentar e enquanto canta a música, mostre  para a criança 



os patinhos, usar objetos para assimilar os patinhos e representar a quantidade deles. Ex: 

contar os dedinhos das mãos, brinquedos, etc. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=fbO0zeX3igA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfbO

0zeX3igA&psig=AOvVaw0WRv2MJLZTj-

_JJ_AXVELM&ust=1618252206971000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICkj9Dp9u8C

FQAAAAAdAAAAABAD 

 

 

 

 

CINCO PATINHOS   

Cinco patinhos foram passear 

 Além das montanhas para brincar 

 A mamãe gritou: Quá, quá, quá, quá 

 Mas só quatro patinhos voltaram de lá 

 Quatro patinhos foram passear 

Além das montanhas para brincar 

 A mamãe gritou: Quá, quá, quá, quá 

 Mas só três patinhos voltaram de lá 

Três patinhos foram passear 
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Além das montanhas para brincar 

 A mamãe gritou: Quá, quá, quá, quá 

 Mas só dois patinhos voltaram de lá 

 Dois patinhos foram passear 

Além das montanhas para brincar 

 A mamãe gritou: Quá, quá, quá, quá 

 Mas só um patinho voltou de lá 

 Um patinho foi passear 

 Além das montanhas para brincar 

 A mamãe gritou: Quá, quá, quá, quá 

 Mas nenhum patinho voltou de lá 

A mamãe patinha foi procurar 

 Além das montanhas na beira do mar 

A mamãe gritou: Quá, quá, quá, quá 

E os cinco patinhos voltaram de lá. 

 

 

Agora que vocês já aprenderam a música, que tal colarem papéis picados na cor amarela (ou pode se 

pintar um sulfite branco com giz de cera, tinta ou até mesmo usar  folha de revista com figuras 

amarelas)  para enfeitar o patinho. 

Usem a criatividade... 
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