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                                                   ATIVIDADE: MÚSICA: BAILE DA PRIMAVERA 
 

  OLÁ FAMÍLIAS!!!                                          

   Vocês perceberam, que nessa semana, ainda trabalhamos com o tema: 

Cores e Flores. Para encerrarmos esse tema, trouxemos para atividade de hoje, 

o vídeo da música “Baile da Primavera”.  

Vamos propor para vocês, que junto com a criança, assistam ao vídeo da música. Mas antes, convidem 

a criança: dizendo: Sabe o que vamos fazer agora? Vamos nos arrumar para 

irmos ao “baile” da primavera!! Peça para a criança ajudar vocês, a escolher 

uma roupa com estampas floridas. Enquanto arrumam a criança para o 

“baile”, vão interagindo (falando com ela) sobre ao que se refere esse baile e 

depois a convide para assistir ao vídeo da música e dançar.  

 Observação: Para o bebê que ainda não anda e ainda não consegue pegar os objetos, interajam com 

ele  no colo.   

Link da música https://youtu.be/4lqmeOBIOvY 

 

Letra da Música: Baile da Primavera (Marcelo 

Serralva) 

É Primavera, eu sei 

E as flores vão, se arrumar 

Pro baile mais lindo, que tem 

Que a festa das cores, já vai começar 

REPETE ESSA PARTE DE VERMELHO (acima) 

 

Linda Primavera 

Seja então, bem vinda! 

Aí, meu Deus, quem dera 

Que ela fosse eterna, ainda! 

E linda, então... será! 

(REPETE TODA A MÚSICA) 

 

 

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

 

https://youtu.be/4lqmeOBIOvY
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 Campo de Experiências: O eu, o outro e o nós. 
 

 

 

 

Tema: Cores e flores 

Atividade: Beleza das flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos assistir ao vídeo “A Primavera  e a festa das flores- Contos da tia Sil”, que retrata a chegada da  

primavera  e a beleza de cada flor que ao se abrirem encantam o mundo de fantasia  dos pequenos. Leve 

se possível seu filho em um local que tenha flores onde ele possa sentir a presença da primavera ou 

mostre para eles flores  que você tenha  em  vasos  e  converse  com eles  sobre a beleza das flores   da 

primavera . https://youtu.be/HoWPDdi1GNk 

Contribuições didáticas: Vivenciar a alegria da chegada da estação Primavera, com as flores coloridas e 

estimular a sensibilidade. 

 

Compartilhem  conosco esse momento!!! 

 

https://youtu.be/HoWPDdi1GNk

