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A CASA SONOLENTA 
Era uma vez 
uma casa sonolenta 
onde todos viviam dormindo 
Nessa casa 
tinha uma cama 
uma cama aconchegante, 
numa casa sonolenta, 
onde todos viviam dormindo. 
Nessa cama 
tinha uma avó, 
uma avó roncando, 
numa cama aconchegante, 
numa casa sonolenta, 
onde todos viviam dormindo. 
Em cima dessa avó 
tinha um menino, 
um menino sonhando, 
em cima de uma avó roncando, 
numa cama aconchegante, 
numa casa sonolenta, 
onde todos viviam dormindo. 
Em cima desse menino 
tinha um cachorro, 
um cachorro cochilando, 
em cima de um menino sonhando, 
em cima de uma avó roncando, 
numa cama aconchegante, 
numa casa sonolenta, 
onde todos viviam dormindo. 
Em cima desse cachorro tinha um gato 
um gato ressonando, 
em cima de um cachorro cochilando, 
em cima de um menino sonhando, 
em cima de uma avó roncando, 
numa cama aconchegante, 
numa casa sonolenta, 
onde todos viviam dormindo. 
Em cima desse gato 
tinha um rato, 
um rato dormitando, 
em cima de um gato ressonando, 
em cima de um cachorro cochilando, 



 
em cima de um menino sonhando, 
em cima de uma avó roncando, 
numa cama aconchegante, 
numa casa sonolenta, 
onde todos viviam dormindo. 
E em cima desse rato 
tinha uma pulga... 
Será possível? 
Uma pulga acordada, 
que picou o rato, 
que assustou o gato, 
que arranhou o cachorro, 
que caiu sobre o menino, 
que deu um susto na avó, 
que quebrou a cama, 
numa casa sonolenta, 
onde ninguém mais estava dormindo. 

Autor: Audrey Wood 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lwOLnchEfKk 
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Olá famílias... Nossa atividade de hoje é simples, porém muito divertida. Iremos fazer muito 
movimentos conforme a música e ao mesmo tempo brincar de estátua. 

Convide a criança para assistir o vídeo citado e juntamente com ela comece a fazer os mesmos 
movimentos e a brincadeira da estátua. Isso!!!  vai ser muito divertido a criança vai adorar, incentive ela 
nos passos e nessa brincadeira. 

Boa diversão!!! 

 

Vídeo: https://youtu.be/Fj_GFtYc8-c 

 

 


