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Olá Famílias!!! 

Nessa semana trabalharemos com o tema voltado para o Dia das 

Crianças. Hoje viemos propor uma brincadeira bem legal, para que vocês 

acompanhem com a criança.  

 1º Momento: Vamos apreciar uma poesia da professora Patricia Azevedo “Ser criança”, acessando 

o  link:   https://youtu.be/uY2pN5TIt4c     

2º Momento: Cante, dance e brinque com a criança ao som de Patatí Patatá. Com os bebês que ainda 

não andam ou não ficam em pé sozinhos façam com eles no colo. Organizem o ambiente da forma que vocês 

acharem melhor e em seguida acessem o link da música:  https://youtu.be/O94ghyiaJzQ 

Letra da Música: Pop Pop (Patatí Patatá) 

 

Põe a mãozinha pra frente 
Põe a mãozinha pro lado 

Põe a mãozinha pra frente 
Balanço ele agora 
Eu danço pop pop 
Eu danço pop pop 
Eu danço pop pop 

Assim é bem melhor 
Põe o pezinho pra frente 
Põe o pezinho pro lado 

Põe o pezinho pra frente 
Balanço ele agora 

Refrão 
Põe a cabeça pra frente 
Põe a cabeça pro lado 

Põe a cabeça pra frente 
Balanço ele agora 

Refrão 
Põe o bumbum pra frente 
Põe o bumbum pro lado 

Põe o bumbum pra frente 
Balanço ele agora 

Refrão 
Põe o corpinho pra frente 
Põe o corpinho pro lado 

Põe o corpinho pra frente 
Balanço ele agora 
Eu danço pop pop 
Eu danço pop pop 
Eu danço pop pop 

Assim é bem melhor 
 
*Compartilhe conosco o momento, no grupo do 
WhatsApp da sala, por meio de um vídeo ou foto.

 

https://youtu.be/uY2pN5TIt4c
https://youtu.be/O94ghyiaJzQ
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Olá Família! 

 

  Iniciaremos as atividades com o tema “Semana das Crianças” com a história “Ser Criança”, 

essa história aborda muito bem como é essa fase e que é rica em aprendizados por meio das 

brincadeiras, imaginação, sonhos, indo à escola e interagindo com outras crianças e adultos.   

   Após assistir ao vídeo, encaminhe uma foto da criança fazendo aquilo que ela mais gosta 

(ex: brincando com seu brinquedo preferido, assistindo algo que gosta muito, comendo sua comida 

preferida ou se divertindo com a família e amigos). Abaixo segue link da história!  

 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=4UY4TUe060g 

 

Não se esqueçam de registrar esse momento e compartilhar conosco! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4UY4TUe060g

