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Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 
 

TEMA: ANIMAIS 
 

ATIVIDADE: GINÁSTICA DOS ANIMAIS 

Olá, famílias! 
Sabemos que a brincadeira é o melhor caminho para a aprendizagem. Isto mesmo! As crianças 

aprendem diferentes conceitos por meio das brincadeiras. Hoje, propomos uma ginástica, onde por meio 
da imitação desenvolverão a percepção espacial, lateralidade, equilíbrio e reconhecimento corporal. 
 
1º momento: Convidamos os responsáveis que procurem um lugar amplo para realizar a atividade. 
2º momento: Em seguida, os responsáveis poderão acessar o link abaixo do “Tio Ricardo- Ginástica dos 

animais”, onde as crianças imitarão os movimentos. 

https://www.youtube.com/watch?v=N_Q2mamuMaU&feature=youtu.be 

3º momento: Caso, não tenha acesso ao link, o responsável poderá cantar a música e as crianças farão os 
movimentos, conforme as fotos abaixo: 
 
1-Pássaro:                                                                                    2-Formiga: 

                                                               
   
3-Caranguejo:                                                                       4-Borboleta:                                                                                                                                                                   

                                     
 
 
 

5-Macaco:                                                                           6-Sapo: 

    
   

https://www.youtube.com/watch?v=N_Q2mamuMaU&feature=youtu.be


 
 
7-Girafa:                                              8-Vaca:                                   

                                      
           
9-Preguiça (todos deitando no chão); 

 
10-Acorda e Dança (a criança levanta e dança); 
 
Ginástica dos Animais 
Autor: Tio Ricardo 
 
Se liga na ginástica que vai ser bom demais 
Eu quero ver você, imitando os animais 
(Primeiro animal é o pássaro) 
 
Se liga na ginástica que vai ser bom demais 
Eu quero ver você, imitando os animais 
(Próximo é a formiguinha) 
 
Se liga na ginástica que vai ser bom demais 
Eu quero ver você, imitando os animais 
(Agora é caranguejo) 
 
Se liga na ginástica que vai ser bom demais 
Eu quero ver você, imitando os animais 
(Agora é a borboleta) 

 

Se liga na ginástica que vai ser bom demais 
Eu quero ver você, imitando os animais 
(Agora é o macaco) 
 
Se liga na ginástica que vai ser bom demais 
Eu quero ver você, imitando os animais 
(Agora é o sapo) 
 
Se liga na ginástica que vai ser bom demais 
Eu quero ver você, imitando os animais 
(Agora é a girafa) 
 
Se liga na ginástica que vai ser bom demais 
Eu quero ver você, imitando os animais 
(Agora é a vaca) 
 
Se liga na ginástica que vai ser bom demais 
Eu quero ver você, imitando os animais 
 

 

 

 
 
Como proposta de devolutiva, propomos que os responsáveis nos enviem fotos ou vídeo da criança 
realizando sua atividade. 
 


