
 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 26 

Professor: Marina, Mirian, Franceli, Geanne, Renilda, 
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Campo de Experiências: Traços, sons, cores e formas. 

 

TEMA: CONTOS E ENCANTOS: CHAPEUZINHO VERMELHO 

 
ATIVIDADE: NO RITMO DA MÚSICA 

 
OLÁ FAMILIA ! 

 
Neste vídeo ouviremos a clássica música da chapeuzinho vermelho em diferentes ritmos musicais! 

Ofereçam a criança objetos que possam produzir som , como latas , colheres , chocalhos e outros. 

Batam palmas , pés , estalem os dedos . Usem a criatividade e acompanhem cada ritmo . 

 
https://www.youtube.com/watch?v=skatdnyr0K0&ab_channel=CiaEraUmaVez 

 
 

LETRA: CHAPEUZINHO VERMELHO 

 

Pela estrada a fora, eu vou bem sozinha 

Levar esses doces para a vovózinha 

Ela mora longe, o caminho é deserto 

E o lobo mau passeia aqui por perto 

Mas à tardinha, ao sol poente 

Junto à mamãezinha dormirei contente 

 
Compartilhe conosco o momento, no grupo do WhatsApp da sala, por meio de um vídeo ou 

foto. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=skatdnyr0K0&ab_channel=CiaEraUmaVez
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Campo de Experiências: O eu, o outro e o nós 

 

Tema: Contos e Encantos 

Atividade: Observando os espaços da própria casa 

Assim como os três porquinhos, você também tem a sua casa! Ande com a criança pela casa 

e observe com atenção como ela é.  

Mostre para criança e faça perguntas como: quantos cômodos tem a nossa casa? Quais são 

eles? Em qual local da casa você gosta de ficar? Você ajuda a mamãe nas tarefas? Você guarda 

seus brinquedinhos? Explique para criança sobre a importância de ajudar na organização da casa, 

que cada pessoa que mora nela precisa ter cuidado e contribuir para que a casa seja um ambiente 

harmonioso e aconchegante. 

 Peça para criança desenhar a casa dela do jeito que ela acha que é, e também desenhe as 

pessoas que moram nela. Essa atividade estimula a autonomia, conhecimento de mundo e de si 

mesmo, além de desenvolver a atenção e percepção da criança.  

Divirtam-se explorando os espaços da casa, registre e nos envie!  


