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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: : O Eu, o Outro e o Nós. 

OBJETIVOS APRENDIZAGEM  : (EI02CGO3) Explorar formas de 

deslocamento no espaço ( pular, saltar, dançar), combinando movimentos e 

seguindo orientações 

 

 

Olá, como vocês estão? 

Espero que todos estejam bem. 

Dando continuidade ao nosso tema “tempo junto” vamos brincar de estátua ? 

Hoje vamos auxiliar no desenvolvimento motor e corporal de cada criança. 

Nas brincadeiras, as crianças são desafiadas a testar suas próprias 

habilidades. 

As atividades de movimento são muito importantes para o desenvolvimento 

do corpo. 

Para isso hoje a nossa atividade é a brincadeira da estátua 

Vamos começar? 

Primeiro vamos assistir o vídeo da Xuxa junto com a criança. 

 Link https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-1o 

Essa é uma brincadeira antiga e muito divertida. A partir de alguma canção, os 

participantes bailam sem parar. Em determinado momento, se ouve a palavra 

“ESTÁTUA”. 

 Nesse instante, a música para  e todos devem ficar parados como uma 

estátua. Perde aquele que se mexer. A pessoa que grita “ESTÁTUA” pode 

fazer gracinhas e palhaçadas para tentar fazer o participante se mexer. 

Chamem a família para participar da brincadeira. 

Deixe a criança usar de sua imaginação e boa diversão! 

Não esqueçam de compartilhar as fotos ou os vídeos com as professoras 

https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-1o


 

 
 

Link:https://educacao.saobernardo.sp.gov.br/images/aula_online_para_fundamental_1_5/Inf

antil_4_Atividades/est%C3%A1tua.png 

Estátua 

 

Xuxa 

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 
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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 

 

                                 EQUIPE PALMIRA 
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