
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: AMAURI DO NASCIMENTO 

NOME DO ALUNO: DATA: 05/10/2021 SEMANA: 29 

PROFESSOR: Ida, Gislene, Juliana, Sandra, Sara e Stella. TURMA: 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos. 

 
ATIVIDADE: Música – Seu Lobato. 

 
ESTRATÉGIA: 
Vamos ouvir a música do Seu Lobato. 
Preparar o ambiente e ouvir a música. Chame a atenção da criança para os animais, imite 
os sons que aparecem no vídeo. 
 
Link de acesso para a música: https://www.youtube.com/watch?v=ATYxjaOsFJU 
 
Letra: 
Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, o 
E nesse sítio tinha uma galinha, ia, ia, o 
Era có, có, có pra cá 
Era có, có, có pra lá 
Era có, có, có pra todo lado, ia, ia, o 
 
Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, o 
E nesse sítio tinha um cavalo, ia, ia, o 
Era pocotó pra cá 
Era pocotó pra lá 
Era pocotó pra todo lado, ia, ia, o 
 
Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, o 
E nesse sítio tinha uma vaca, ia, ia, o 
Era mu, mu, mu pra cá 
Era mu, mu, mu pra lá 
Era mu, mu, mu pra todo lado, ia, ia, o 
 
Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, o 
E nesse sítio tinha um cachorro ia, ia, o 
Era au, au, au pra cá 
Era au, au, au pra lá 
Era au, au, au pra todo lado, ia, ia, o 
 
Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, o 
E nesse sítio tinha um gato ia, ia, o 
Era miau, miau, miau pra cá 
Era miau, miau, miau pra lá 
Era miau, miau, miau pra todo lado, ia, ia, o. 
Ia, ia, ô. 
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Pegar folhas no ar 
Faça um passeio  no parque ou no quintal e aproveite para juntar numa sacola o maior 

número possível de folhas que estejam pelo chão. Você também pode usar cascas de 
árvores que não machuque as crianças.  Jogue as folhas para cima e desafie a criança a 
pegar as folhas enquanto estiverem no ar.  

Se você não tem quintal, ou espaço de brincar que não tem tantas folhas e materiais 
da natureza à disposição, sem problemas. Você pode usar papel picado em tiras ou 
pedaços grandes.  

Essa atividade visa estimular a coordenação motora grossa (correr, pular, alongar os 
braços) e a coordenação olho-mão das crianças pequenas e maiores.  

 

 
https://www.tempojunto.com/2015/11/15/se-divertir-com-os-filhos-agarrando-objetos-flutuantes-da-natureza/ 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

            
 
 


