
 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRAS DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana: 29 

Professor: Aurileide , Franceli, Geanne, Marina e Renilda.  Data:08 /10/2021 Turma: BIA 

Campo de Experiências: Corpo , Gestos e Movimento. 

 
TEMA: Semana das crianças 

 
ATIVIDADE: Brincando de estátua 

 
Organize um espaço adequado e convide a criança para se divertir com você, assistindo ao vídeo da 

Xuxa “Estátua”, peça para a criança  imitar os movimentos presentes nos mesmo e para a criança que 
ainda não anda, vocês podem incentiva-la a bater palmas acompanhando o ritmo da música. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Link do vídeo https://youtu.be/b1dYkXjj-1o 
 

Letra: Estátua 
 

Mão na cabeça 
Mão na cintura 

Um pé na frente e o outro atrás 
Agora ninguém pode se mexer, estátua 

Um braço pra cima 
Um braço pra frente 
Cruzando as pernas 
Bumbum para trás 

Agora ninguém pode se mexer, estátua 
Rodando, rodando 
Braços esticados 

Não pode parar continue rodando 
Quero saber quem é que consegue ficar parado 

Estátua 
 

Mão na cabeça 
Mão na cintura 

Um pé na frente e o outro atrás 
Agora ninguém pode se mexer, estátua 

Mexendo a cabeça 
Mexendo as mãos 

Faz um shake shake 
Até o chão 

Quero saber quem é que consegue 
Ficar parado 

A gente vai ter que rodar 
Roda, roda no lugar 

Ninguém aqui pode cair 
Eu vou contar pra terminar 

Três, dois, um, estátua 
 

                 Não esqueçam de enviar fotos ou vídeos da atividade no grupo do WhatsApp da sua sala. 
 

https://youtu.be/b1dYkXjj-1o


 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 29 

Professor: Adriana, Andréia, Deise, Elva, Lucimar S., 
Lucimara, Nalva, Orlanda, Sandra, Tânia, Telma e Yolanda 

Data: 08/10/2021 Turma: 
BIB e BIC 

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

Tema: Semana das Crianças 

Atividade: Compartilhando a “geleca”  

Olá Família! 

 

Sabe aquela geleca que as crianças adoram? Alguns chamam de meleca, outros de 

amoeba. O importante é que você pode fazer uma em casa usando apenas três ingredientes.  

Olha só o que você vai precisar: 1 xícara e meia de água, 3 a 4 gotas de corante alimentício 

ou suco em pó para dar a cor, 2 xícaras de amido de milho. 

A melhor parte é que o modo de preparo é muito fácil. São apenas cinco passos para você 

fazer uma geleca em casa: aqueça uma xícara e meia de água, não deixe ferver, a água deve estar 

morna para que você possa manuseá-la na hora de preparar a geleca. Coloque a água morna em 

uma tigela e adicione o corante. Depois é só misturar bem. Coloque o amido de milho em uma 

tigela separada. Coloque um pouco da água colorida na tigela de amido de milho. Misture bem. 

Despeje a água pouco a pouco. Sempre misturando os ingredientes. Faça isso até atingir a 

consistência de uma pasta gelatinosa. Agora é só encontrar o ponto. Se a geleca estiver muito 

grossa, acrescente água; se estiver muito rala, coloque mais amido de milho. 

Atenção: depois de pronta, a melhor forma de preservar a geleca é guardá-la após brincar, 

pode ser em um pacote ou caixinha.  Agora é hora de chamar a criançada e preparar geleca para 

todo mundo.  

No final peça para criança compartilhar sua "geleca" com os irmãos, primos, pais, etc.. 

Ensine a criança a importância do compartilhamento assim aprenderá respeitar o próximo. 

 

Não se esqueçam de registrar esse momento e compartilhar conosco! 

 


