
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: AMAURI DO NASCIMENTO 

NOME DO ALUNO: DATA: 18/05/2021 SEMANA: 11 

PROFESSOR: Ida, Gislene, Juliana, Sandra, Sara e Stella. TURMA: 
Berçário I A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos. 

 
ATIVIDADE: Música Jeito Diferente 

 
ESTRATÉGIA: 
Prepare um espaço onde possam se movimentar livremente. As pessoas do convívio 
familiar poderão fazer essa dança com a criança seguindo o ritmo e fazendo os movimentos 
sugeridos pela letra da música, com movimentos corporais, como: andar de lado, para trás, 
na ponta do pé e assim vai... A brincadeira é fazer o que a música pede.  
 
Não se esqueça de gravar e nos mostrar como foi a brincadeira. 
 
Link de acesso para a música: https://youtu.be/aqj8jpw0rQw 
 
Letra da música:  
Hoje eu vou andar de um jeito diferente! 
Eu não quero andar pra frente... 
Para o lado eu vou andar! 
Não pode encostar em nada e em ninguém,  
Não pode encostar em nada e em ninguém. 
 
Hoje eu vou andar de um jeito diferente! 
Eu não quero andar pra frente... 
Para trás eu vou andar! 
Não pode encostar em nada e em ninguém,  
Não pode encostar em nada e em ninguém. 
 
Hoje eu vou andar de um jeito diferente! 
Eu não quero andar pra frente... 
Na ponta do pé eu vou andar 
Na ponta do pé, na ponta do pé, na ponta do 
pé. 
 
Hoje eu vou andar de um jeito diferente! 
Eu não quero andar pra frente... 
No calcanhar eu vou andar 
Ui ai, cuidado, cuidado. 

 
Hoje eu vou andar de um jeito diferente! 
Eu não quero andar pra frente... 
De perna aberta eu vou andar! 
 
Hoje eu vou andar de um jeito diferente! 
Eu não quero andar pra frente... 
De pernas juntas eu vou andar! 
 
Hoje eu vou andar de um jeito diferente! 
Eu não quero andar pra frente... 
Hoje eu quero é pulaaaar! 
Não pode encostar em nada e em ninguém,  
 
Hoje eu vou andar de um jeito diferente! 
Eu não quero andar pra frente... 
Hoje eu quero é dançar! 
 
Hoje eu vou andar de um jeito diferente! 
Eu não quero andar pra frente... 
Eu vou parar neste lugar! 
ESTÁTUA. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESCOLA MUNICIPAL AMAURI DO NASCIMENTO 
Nome do aluno:  Semana 11 
Professor: Edileuza, Helena, Naile, Fabricia, Mônica, 
Loriane 

Data: 18/05/2021 Turma: 
Berçário IB 

Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós. 
 

Atividade de lanterna 
Estratégias: Usando uma lanterna pode ser do seu celular a criança terá que 

acompanhar com os olhos o espaço por onde o ponto luminoso irá passar. Também pode 
brincar com a sombra. 

Objetivos: Estimular a percepção visual, despertar a curiosidade, o gosto pelas 
descobertas e a imaginação. 

 
Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/18792/2-brincadeira-diversao-com-lanternas 

 
 

 
 

 

 


