
 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 23 

Professor: Aurileide, Franceli, Geanne, Marina, Mirian e Renilda. Data: 24 / 08 / 2021 Turma: BIA  

Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós 

TEMA: MUSICALIZAÇÃO 
ATIVIDADE: O SOM DOS ANIMAIS 

 
OLÁ FAMÍLIAS!!! 

A atividade musical é um estímulo de aprendizagem muito importante para o desenvolvimento de 
habilidades cognitivas e também motoras. Para realizar esta atividade vocês irão para um local seguro e 
amplo para assistir ao vídeo pela TV ou celular.  

Após, converse com a criança falando sobre os animaizinhos e diga que irão ouvir uma música para 
imitarem alguns bichinhos da natureza. Eles amam imitar e com certeza irão observar suas ações e se divertir 
reproduzindo os sons dos animais. Vamos lá? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Link do vídeo https://youtu.be/7ljucGDPq2A 

 
 

Letra: Que som esse bicho faz? 
 

Que som esse bichinho faz? 
Vamos ver quem sabe mais 

Toda a turminha do Aquarela Kids 
Imitando os animais! (BIS) 

Como que faz o gato? 
Miau...Miau .... Miau 

E agora o pato! 
Quá...Quá....Quá 
Como faz o sapo? 

Uerbeti....Uerbeti.... Uerbeti 
Imite o cavalo! 

Ihhhhhh....Ihhhhhh 
 
 

https://youtu.be/7ljucGDPq2A


 
 

Que som esse bichinho faz? 
Vamos ver quem sabe mais 

Toda a turminha do Aquarela Kids 
Imitando os animais! (BIS) 

Como faz o cachorro? 
Au..... Au....Au 

E agora um porco! 
Oinc...Oinc....Oinc 
E o pintinho fofo? 

Piu...Piu...Piu 
Agora imita o lobo 

Auuuu!! 
 

Que som esse bichinho faz? 
Vamos ver quem sabe mais 

Toda a turminha do Aquarela Kids 
Imitando os animais! (BIS) 

Como faz a vaquinha? 
Mú....Mú.... Mú 

E agora a galinha? 
Có....Có.... Có 

Imite a corujinha 
Uh...Uh....Uh 

E a ovelha branquinha? 
Bééé 

Que som esse bichinho faz? 
Vamos ver quem sabe mais 

Toda a turminha do Aquarela Kids 
Imitando os animais! (BIS) 

 
Compartilhe conosco o momento, no grupo do WhatsApp da sala, por meio de um vídeo ou foto 

 

                              
 
 

 

 

 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO:  Semana 23 

PROFESSOR: Adriana, Andréia, Deise, Elva, Lucimar S., Lucimara, 
Nalva, Orlanda, Sandra, Tânia, Telma e Yolanda 

Data: 24/08/2021 Turma:  
BI-B e BI-C 
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Tema: Musicalização 

Atividade: Orquestra de papel e plástico 

 

Olá famílias!!! 

A musicalização na educação infantil tem um papel significativo para aprendizagem de bebês e crianças. A 

música contribui para integrar diversas áreas de conhecimento, enfocando no desenvolvimento cognitivo e 

a socialização, contribui também para o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, do senso 

rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, memória, concentração, atenção, do respeito ao 

próximo, consciência corporal e de movimentação. 

 Essa atividade tende a oferecer a possibilidade de introdução de diferentes estilos musicais, para que as 

crianças possam se apropriar de novas ideias, temas e culturas e contribuir com o desenvolvimento das 

relações espaciais e criar sons com diferentes objetos. 

Iremos utilizar nesta atividade somente um papel e uma sacola plástica estes serão os instrumentos que 

irão propiciar o som de acordo com alguns movimentos (bater palma com o papel entre as mãos, 

sacudindo o papel, bater no papel, amassar a sacola, abrir e fechar a sacola). Abaixo será disponibilizado 

um vídeo explicativo da atividade para que possam maestrar está orquestra diferente e tão valiosa. 

https://www.youtube.com/watch?v=2_5UdjpdL54 

 

Não esqueçam de registrar esse momento e compartilhar conosco! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2_5UdjpdL54


 
 


