
 
ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 13 

Professor: Marina, Mirian, Franceli, Geanne, Renilda, Roseli Data: 31 / 05 / 2021 Turma: BI A  

Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

TEMA: SEMANA DO BRINCAR 

ATIVIDADE: BRINCANDO DE RODA 

OLÁ, FAMÍLIAS! 

As cantigas de roda são importantes na educação infantil. A partir delas é possível brincar, desenvolver a 
audição, ritmo, movimentos, equilíbrio e linguagem oral. Então, assista ao vídeo: ‘’a canoa virou_ desenho 

infantil com os amiguinhos’’, em seguida com as crianças que andam pegue nas mãos, faça uma roda 
cantando a música e no momento que fala “os nomes próprios”, substitua-os pelos nomes dos 

participantes da brincadeira. Com as crianças que não andam o adulto poderá cantar, bater palmas 
fazendo a mesma substituição, logo após observe se eles percebem quando são mencionados os seus 

respectivos nomes. 

                            Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=MjltZ2okiJk  

                                                      

 

LETRA DA MÚSICA 

A canoa virou 
Tu deixou ela virar? 

Foi por causa da Juliana que não soube remar 

Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar 
Tirava a Juliana do fundo do mar 

A canoa virou 
Tu deixou ela virar? 

Foi por causa da Luiza que não soube remar 

Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar 
Eu tirava a Luiza do fundo do mar 

 

                              Envie-nos no grupo do WhatsApp da sala um vídeo ou foto do momento! 

https://www.youtube.com/watch?v=MjltZ2okiJk


 
ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana13 

Professor: Adriana, Andréia, Deise, Elva, Lucimar S., Lucimara B., 

Nalva, Orlanda, Sandra F., Tânia, Telma, Yolanda 

Data: 

31/05/2021 

Turma: B I 

B e C 

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

TEMA: Semana do Brincar 

 
ATIVIDADE: Com as minhas mãos (Brincadeira musical). 

Olá, famílias !  

Quem não se encanta ao ver uma criança cantando, tocando um instrumento musical ou 

simplesmente apreciando uma canção? Especialistas em desenvolvimento infantil reconhecem que 

a música provoca o estímulo de vários sentidos e ajuda as crianças em seus processos de 

formação de habilidades linguísticas. Por meio da música, as crianças aprendem novas palavras e 

como pronunciá-las.  

Pediremos que assistam ao vídeo musical “Com as minhas mãos” (Brincadeiras musicais), 

clicando neste link https://youtu.be/ovWT4zdNfoU 

A proposta desta atividade é que a criança ouça a música, repita as palavras seguindo os 
comandos, imaginando e criando os gestos que a música propõe. 

 
Letra da música “Com minhas mãos” de Elton Luz 

 
Com as minhas mãos eu fazer 
Fazer o que? 

...um avião 
Com as minhas mãos eu fazer 

Fazer o que? 
..uma borboleta 
Com as minhas mãos eu fazer 

Fazer o que? 
...um microfone...travesseiro 

...um tigre...uma aranha 

...uma chuva...um sorvete 

 

 
*Conte-nos como foi esta atividade, mandando foto no grupo do whatsapp. 

 

https://youtu.be/ovWT4zdNfoU

