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                                                        ATIVIDADE: ORQUESTRA DOS BICHOS 
                                                                                                                                                                                                
                                                      OLÁ FAMÍLIAS!!!        
                                       

Vocês perceberam que na semana anterior, o tema foi 

Musicalização??  Nessa semana vamos continuar com o mesmo tema, mas 

com muitas outras atividades bem divertidas. Hoje trouxemos como proposta uma atividade musical, ao 

som de Patati e Patatá: Orquestra dos Bichos. Antes sugerimos que preparem o chocalho, ou algo que 

produza som, para acompanhar a música juntamente com a criança. O bebê que ainda não fica em pé no 

chão sozinho, pegue-o no colo e cante com ele, incentivando-o a segurar o chocalho para balançar ao som 

da música, caso a criança não consiga faça você mesmo para ela. É só clicar no link da música: 

https://youtu.be/Dvkrh6L6E7E 

                                                     Letra da Música: Orquestra dos Bichos (Patati Patatá) 

O jumento descobriu que era um gênio musical 
Decidiu então fazer, uma orquestra 

E os bichos reuniu, lá no fundo do quintal 
Veio bicho da fazenda e, da floresta 

 
Começou a ensaiar, todo mundo quis tocar 

Nunca teve confusão igual a esta 
Uma vaca no trombone, galo no saxofone 

E a galinha foi cantar no microfone (2x) 
CÓ! CÓ! CÓ! CÓ! CÓ! CÓ! CÓ! CÓ! CÓ! CÓ! CÓ! 
CÓ! CÓ! CÓ! CÓ! CÓ! CÓ! CÓ! CÓ! CÓ! CÓ! CÓ! 

A galera explodiu, foi assim que surgiu 
A galinha cantora, mais famosa do Brasil (2x) 
Um tambor para o pavão, porco toca o violão 

O cachorro atacou de bombardino 
O pintinho no flautim e o peru no tamborim 

E o burro veio com seu violino 
 

O cabrito no pistom, gato no acordeom 
Na guitarra um cavalo campolino 

Uma vaca no trombone, galo no saxofone 
E a galinha foi cantar no microfone (2x) 

                                                                                                     Observação: Repete as partes em vermelho 

(acima) 

https://youtu.be/Dvkrh6L6E7E
https://www.youtube.com/channel/UCe-BBpsnL89BMr6WbvBQ9dw
https://www.youtubekids.com/
https://www.youtubekids.com/


 
A música possui um papel importante na educação das crianças. Ela contribui para o desenvolvimento 

psicomotor, sócio afetivo, cognitivo e linguístico, além de ser facilitadora do processo de construção do 

conhecimento. Favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, da imaginação, da 

concentração, da atenção, do senso rítmico e do prazer de ouvir música.  

 

Compartilhe conosco o momento, no grupo do WhatsApp da sala, por meio de um vídeo ou foto. 
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 Campo de Experiências: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 
 

Ao realizar a atividade, tire fotos ou filme e compartilhe conosco enviando no grupo de WhatsApp.  

 

Tema: Musicalização 

Atividade: História Cantada. 

 

 

 

 

 

 

A música é de extrema importância na educação infantil. Ajudando no desenvolvimento socioafetivo, 

cognitivo e linguístico psicomotor, além de facilitar o processo de aprendizagem. 

 A nossa atividade é a história cantada Três Gatos, a história narra que os gatos casaram e tiveram um gatinho 

e assim se tornaram três.  

Acessem o Link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=qmCstUfo5NI&ab_channel=VaraldeHist%C3%B3rias 

 

Após assistirem ao vídeo, façam perguntas sobre a história: 

•Qual animalzinho aparece na história? 

• Quantos animaizinhos aparecem na história? E de que cor eles eram? 

Contribuição didática: Desenvolver a imaginação, a memória e a atenção. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmCstUfo5NI&ab_channel=VaraldeHist%C3%B3rias

