
 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 23 

Professor: Aurileide, Franceli, Geanne, Marina, Mirian, Renilda. Data: 25/08/2021 Turma: BIA 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 
TEMA: Musicalização 

 
Atividade: “Música a galinha do vizinho” Carimbando com os dedinhos. 

 
Olá família! 

 
       A música na educação infantil é uma importante ferramenta de aprendizagem e socialização.  
 
        Convidamos os pais ou responsáveis a colocar o vídeo da música “A galinha do vizinho”. Ao ouvir a 
música faça movimentos com o corpo, cantando a música e incentive a criança a realizar os movimentos da 
contagem oral dos ovos da galinha com as mãos, sempre com ajuda do adulto. 
Link do vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=Vqh8ySUJb8M 
 
                                                                                                              Letra da música. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ao término do vídeo, providenciem alguns materiais para esta atividade: folha de sulfite, tinta guache 

amarela, pinte o dedão da criança para fazer o ovinho na folha de sulfite de 1 até 10. (Os materiais que 
tiverem disponível em casa) 

 

 

 

Se possível não esqueça de enviar fotos ou vídeos da atividade no grupo do WhatsApp da sua sala, obrigada. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vqh8ySUJb8M


 
 

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: 25/08/2021 Turma: BI-B e 

BI-C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos. 

 

Tema: Musicalização 

Atividade: Zumba Lalumba 

Olá Família! 

A música e o movimento é uma combinação perfeita para favorecer o desenvolvimento do senso rítmico, 

da coordenação motora, da concentração, da memória, da consciência corporal, da audição, entre outras 

habilidades. 

A proposta dessa atividade é que a criança vivencie diferentes ritmos, imite as variações de entonação e 

gestos, explorando e reproduzindo sons com o próprio corpo, seguindo aos comandos da música “Zumba 

Lalumba”, conforme o vídeo apresentado por Marcelo Serralva. 

 

Link da música: https://youtu.be/JbgaRUy6ZPo  

 

*Conte-nos como foi esta atividade, mandando foto no grupo do WhatsApp. 

 

https://youtu.be/JbgaRUy6ZPo

