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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós. 

 
ATIVIDADE: Atividade: Música – Cada coisa tem seu formato 

 
ESTRATÉGIA: 
O adulto irá colocar a música para ouvir junto com a criança, em um ambiente agradável, 
onde poderão cantar e bater palmas juntos. Lembre-se de mostrar a imagem e falar 
sempre sobre o formato que estamos aprendendo esta semana, “Quadrado” 
 
Link de acesso para a música: https://www.youtube.com/watch?v=qAvTDWtxEgU 
 
 

Letra da Música: Cada Coisa Tem Seu Formato 
 

                                                                       Mundo Bita 
Veja só 
Calculando pra ser exato 
De uma forma ou de outra é fato 
Cada coisa tem seu formato 
Quem sabe dizer o que é redondo como a lente do binóculo? 
Gira gira do mesmo jeitinho que o pneu desse veículo 
Não tem nenhum lado e se parece com a letra O de oráculo 
Posso concluir com tudo isso que eu te falei do círculo 
Veja só 
Calculando pra ser exato 
De uma forma ou de outra é fato 
Cada coisa tem seu formato 
Qual é a figura semelhante à casquinha do sorvete? 
Lembra aquela pizza em fatias que comi na lanchonete 
Sei que tem 3 lados, até anotei pra ti nesse bilhete 
Descobri que isso é um triângulo aqui na internet 
Veja só 
Calculando pra ser exato 
De uma forma ou de outra é fato 
Cada coisa tem seu formato 
Me responda qual é o desenho da janela do sobrado? 
Refletindo bem me faz pensar em uma das faces do dado 
Quatro lados iguaizinhos, preste atenção, fique antenado 
Mas é claro que essa figura só pode ser o quadrado 
Geometricamente falando 
Se a gente vai misturando 
Novas formas vão se transformando 
Veja só 
Calculando pra ser exato 
De uma forma ou de outra é fato 
Cada coisa tem seu formato 
Fonte: LyricFind 
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Atividade: Dobradura Barquinho de papel 
 

A dobradura do barquinho de papel pode ser feito com papel colorido, diga a cor para 
a criança, pode simular também  um barco florido, colando flores de papel, retirada de jornal 
ou revista         deixe a criança  manusear o barquinho. 

Sugestão: coloque o barquinho em uma bacia, ou balde com água incentive a criança  
a soprar para o barquinho  se movimentar. Soprar é considerado uma habilidade motora 
oral importante para o desenvolvimento da fala assim como para a capacidade de mastigar 
e engolir alimentos, nomear cores. 

 
http://www.paraeducar.com.br/2016/09/barco-de-papel.html             https://www.youtube.com/watch?v=XbI0L7I-qhw 
 
 
 
 
 
 
 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco por meio de foto, vídeo ou 
relatando como foi o momento da atividade. 
 

 
 

 
 


