
 
 

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 24 

Professoras: Franceli, Mirian, Marina, Geanne, Renilda, 
Aurileide 

Data: 03/09/2021 Turma:  

Campo de Experiências: Corpos, Gestos E Movimentos. 
 

 

TEMA:MUSICALIZAÇÃO 

ATIVIDADE: COM AS MINHAS MÃOS 

Recursos: as mãos; celular ou computador ou tv 

 

Olá, famílias! 

Convide a criança para assistir ao vídeo descrito abaixo. Em seguida cantem e dancem 

juntos, estimulando a criança a imitar os movimentos das mãozinhas como mostra no vídeo. 

Divirtam-se. 

Essa atividade permite que a criança amplie as possibilidades expressivas do próprio 

movimento, utilizando mãos e braços, acompanhando ritmos musicais. 

https://youtu.be/GkSm1u2XwdU 

 

Letra: Com as minhas mãos 
 

Com as minhas mãos eu vou fazer, 
Fazer o que? 

Um avião. 
Com as minhas mãos eu vou fazer, 

Fazer o que? 
Uma borboleta. 

 

https://youtu.be/GkSm1u2XwdU


 
 
 

Com as minhas mãos eu vou fazer, 
Fazer o que? 

Um microfone. 
Com as minhas mãos eu vou fazer, 

Fazer o que? 
Um hambúrguer. 

Com as minhas mãos eu vou fazer, 
Fazer o que? 

Um travesseiro. 
Com as minhas mãos eu vou fazer? 

Fazer o que? 
Um tigre. 

Com as minhas eu vou fazer, 
Fazer o que? 
Uma aranha. 

Com as minhas mãos eu vou fazer, 
Fazer o que? 
Uma chuva. 

Com as minhas mãos eu vou fazer, 
Fazer o que? 
Um sorvete. 

De: Elton Luiz 
 

Compartilhe conosco esse momento, com fotos e vídeos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRAS DE SEIXAS.  

Nome do aluno:  Semana 24 

Professor: Adriana, Andreia, Deise, Elva, Lucimara, Nalva, 
Orlanda, Sandra, Tânia, Telma e Yolanda. 

Data: 03/09/2021 Turma: BIB E 
BIC 

Campo de Experiências: O eu, o outro e o nós. 

 

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

WhatsApp. 

 

 

 

  

Tema: Musicalização 

Atividade: Que som é esse? 

 

 

 

 

 

 

Pedimos aos pais ou responsáveis que assistam com a criança o vídeo “A Turma Do Balão Mágico - Tem 

Gato na Tuba”. acessando o link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=DQ9iK7Nu8Nw&ab_channel=balaomagicoVEVO 

 Após ouvir a música peça para a criança imitar o som do gato. Junto com os pais ou responsáveis, a criança 

deverá identificar o animal (caso queiram intercalem com o som do cachorro ou do pato para dificultar a 

brincadeira). 

Boa Atividade!  

Contribuição didática: A vivência musical/sonora e lúdica através de brincadeiras é uma maneira de 

oportunizar as crianças a expressão auditiva. 

https://www.youtube.com/watch?v=DQ9iK7Nu8Nw&ab_channel=balaomagicoVEVO

