
 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:04/05/2021 SEMANA: 09 

PROFESSOR: Adriana de M. M. Mathias, Luciana L. da Rocha 
Souza, Thainã dos S. de Melo, Thaisa L. de O. Gonçalves 

TURMA:MATERNAL 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas; 
 Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02TS03)  
Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 
canções, músicas e melodias. 
 (EI02ET07)  
Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. 
 

 

Tudo bem turminha! 

Prontos para mais uma atividade? 

 

Hoje vamos contar nos dedinhos! 

Na brincadeira de hoje vamos precisar do 

acompanhamento de um adulto. 

Vamos utilizar uma luva, que pode ser: descartável, de 

borracha ou até uma daquelas que usamos quando faz 

frio. 

Pegue sua luva coloque dentro dela alguns grãos: como 

feijão ou arroz mas não coloque muito. 

Vamos mexer os dedinhos. 



Amarre muito bem para que os grãos não saiam. 

Aguardem a brincadeira. 

Faça a impressão dos números(já sabe que se precisar 

podemos imprimir na escola para voce) ou escreva em 

tamanho grande em pedaços de papel e coloque em um 

saco. 

Vamos a brincadeira? 

Coloque a luva sobre a mesa em frente a criança. 

Pegue o saco com os números e faça o sorteio. 

Retire um número 

 Apresente o número para a criança e auxilie na contagem  dobrando os dedinhos da luva 

de acordo com o número sorteado. 

Acesse o link da música(ou a letra que disponibilizamos no final da página) que pode 

cantar enquanto brinca 

 

Boa Diversão! 

Segue abaixo os números. 

 

Que tal assistir uma musiquinha bem curtinha com o Baby Shark. 

Tubarão 123 | cante junto com o Bebê Tubarão | Música de Números | Pinkfong Canções 

para Crianças 

https://www.youtube.com/watch?v=BXUrOPCZR3Q 

Tubarão 1 2 3 

Há dez peixes no fundo do mar! 

Um! 
Dois! 
Três! 
Quatro! 
Cinco! 
Seis! 
Sete! 
Oito! 
Nove e dez! 
Um peixe, dois peixes. 
Três! Quatro! Cinco peixes! 
Seis peixes, sete peixes. 
Oito, nove, dez peixes. 
Ah não! 
Um tubarão! 
Um tubarão! 
Lá vem um bebê tubarão! 
Vou fugir! 
Vai! 
Vou fugir! 
Vai! 
É melhor fugir! Vai! 
Dez peixes, nove peixes. 

https://www.youtube.com/watch?v=BXUrOPCZR3Q


Oito, sete, seis peixes. 
Cinco peixes, quatro peixes. 
Três, dois, um peixe. 
Não tem peixe. 
Não tem peixe. 
Não tem peixe no mar. 
Tubarão. 
Tubarão. 
Só um bebê tubarão. 
Só queria ser seu amigo! 
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