
 
 

 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTONIO PEREIRA 

Nome do aluno:   Semana: 17 

Professores: Adriana de M. M. Mathias, Luciana L. 

da Rocha Souza, Rodrigo Gonçalves da Silva, Thaisa 

L. de O. Gonçalves. 

Data: 

30/06/2021 

Turma:  MATERNAL 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 

(EI02CG03). 

Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações. 

(EI02CG05)  

Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

 

   

Bom dia famílias! 

Tudo bem com vocês? 

Continuando a semana, hoje nossa atividade será pintar, colorir as máscaras do 

porquinho e do Lobo Mau, podemos usar giz de cera, lápis de cor ou canetinhas, 

com a tesoura recortar no contorno e por fim, furar as laterais para passar o 

elástico, fita, barbante ou linha de costura. 

Lembrando que é necessário amarrar e principalmente cortar o elástico ou linha 

na medida exata da cabeça da criança. 

Segue moldes abaixo. 

 

 

As máscaras podem ser impressas na escola, ligue e agende um horário para 

retirar.  



 
 

 
 

Em seguida vamos brincar, dançar e cantar!  A música é bem divertida. No final 

do registro a criança poderá imitar o porquinho ou o lobo! Chame a família para 

participar. 

O vídeo da música está disponível no link abaixo: 
Segue o link; Xuxa - Enquanto o Seu Lobo Não Vem 

https://youtu.be/Ge3T3ziW5Ks 

Vamos cantar, pular e dançar muito!! 

Não se esqueça de fazer o registro e enviar para os professores! 

 

 

Letra da música: 

Enquanto o Seu Lobo não vem 

Xuxa 

Vamos brincar no bosque, 

Enquanto seu lobo não vem... 

Vamos brincar no bosque, 

Enquanto seu lobo não vem...  

Seu lobo está? 

Estou botando a calca. 

Vamos brincar no bosque enquanto seu 

lobo não vem, 

Vamos brincar no bosque enquanto seu 

lobo não vem, 

Seu lobo está? 

Estou botando a camiseta. 

Vamos brincar no bosque enquanto seu 

lobo não vem... 

Vamos brincar no bosque enquanto seu 

lobo não vem 

Seu lobo está? 

Estou botando o casaco. 

Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem, 

Vamos brincar no bosque, enquanto seu lobo não vem, 

https://youtu.be/Ge3T3ziW5Ks
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_pt-brBR721BR721&sxsrf=ALeKk01Yt__uy-25pe7x09ExAGSgv7KZ1Q:1623262773438&q=Xuxa&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCowMTVaxMoSUVqRCAAURd-DFAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiv_PKHlYvxAhWNpZUCHQKwBtcQMTAAegQIBBAD


 
 

 
 

Seu lobo está? 

Estou botando o sapato. 

Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem, 

Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem 

Seu lobo está? 

Estou com fome e vou comer todas 

Ai, ai socorro 

As frutas da vovó! Espere, eu sou um lobo bonzinho, 

São só as frutinhas! 

Poxa, eu me arrumei todinho... auuuuuu... 

 

 

Fonte: Musixmatch 

Compositores: Vanessa Alves / Oscar Banegas / Joe Mac Fuste 

 

 

 

 

EQUIPE PALMIRA. 

 

 

 

https://www.musixmatch.com/


 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


