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3ª Atividade da semana: Vídeo: Música- O Trem Maluco! 

Objetivo: As crianças de Pernambuco adoram a brincadeira e a música do trem Maluco. A atividade 
de hoje tem como objetivo apresentar um novo repertório de música e brincadeira para nossas 
crianças. 

Como Fazer: Prepare um ambiente agradável para a criança ficar à vontade a fim de  estimulá-la 
na brincadeira. Em dupla, você mamãe e seu filho no ritmo da parlenda, devem fazer movimentos 
sincronizados ou combinados com as mãos. A cada verso as mãos se alternam: uma mão vai para 
baixo, enquanto a outra vai para cima. Em seguida, você estende a mão de seu filho para frente e 
bate as palmas sobre elas. Para tornar a brincadeira ainda mais dinâmica, estimule o pequeno 
cantar mais rápido e agilizar seus movimentos também. 

“O trem maluco                                              

Quando sai de Pernambuco 

Vai fazendo vuco vuco 

Até chegar no Ceará. 

Rebola pai, rebola mãe, rebola filha, 

Eu também sou da família, 

Também quero rebolar.” 

 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=r9DUytNMROA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r9DUytNMROA
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TEMA: Cultura Regional 

Atividade: Música regional “Borboletinha”. 

Essa atividade proporcionará desenvolvimento motor, concentração atenção, noção corporal e de 

ritmo, utilizando uma música da nossa região sudeste e que a maioria das crianças conhecem  

Desenvolvimento: Aproveitando que vocês já realizaram na semana passada uma atividade com 

essa música, assista o vídeo que traz uma nova proposta de movimento rítmico, desenvolvendo a 

coordenação e habilidade motora com a criança, primeiro cante a música borboletinha quantas 

vezes quiserem, em seguida sente-se de frente para criança e imite os movimentos com a criança, 

faça desse momento um momento agradável, estimule a criança a fazer os movimentos. 

LINK DO VÍDEO PARA REALIZAR A ATIVIDADE: https://youtu.be/FZLtW3Kk0kw 
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