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1ª Atividade da semana: Vídeo música Seu Lobato – Galinha Pintadinha 

Objetivo: Estimular o desenvolvimento da oralidade na criança. 

Como fazer: Hoje é o dia dos animais e para comemorarmos essa data 

convidamos os responsáveis juntamente com seu filho (a) para assistirem o 

vídeo da música do “Seu Lobato” através do link https://youtu.be/3r4cadv1Cmw. 

Coloque o vídeo e assista uma vez para aprender a música. Em seguida convide 

a criança para juntos cantarem e imitarem os sons dos animais. Envie fotos e 

vídeos desse momento de interação e divertimento! 

 

 

 

 

https://youtu.be/3r4cadv1Cmw
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Campos de Experiência:  Traços, sons, cores e formas 

 

Tema: Semana da Criança / Dia dos Animais 

 

Atividade: Gatinho 

O Dia dos Animais é dia 4 de outubro no Brasil. A data destaca a importância que os 

animais têm na vida dos seres humanos e do planeta Terra, ressaltando o respeito e o 

compromisso que todos os seres humanos devem ter com o meio ambiente. 

As relações das crianças com animais ajudam a desenvolver habilidades sociais, 

os animais são fonte de aprendizado para as crianças e despertam nelas a 

responsabilidade, a sensibilidade e o respeito. 

Hoje celebrando esta data iremos confeccionar um animal muito fofinho e querido, o Gato! 

Dentre todos os objetivos da atividade colocado acima, esta atividade também visa o 

despertar da imaginação, manuseio de diferentes materiais, conhecimento dos animais e 

suas partes do corpo, percepção visual e auditiva ao manipular materiais e ao assistir o 

vídeo e ouvir a música, enfim todo o aprendizado se faz por meio de brincadeiras 

simbólicas. 

 

Desenvolvimento da atividade: O adulto convidará a criança para juntos confeccionarem o 

gatinho, sigam o passo da imagem 1, onde devem amassar a parte de cima do rolinho formando 

as orelhinhas do gato, passe cola na parte de trás para que cole a dobradura. Em seguida, pintem 

com ajuda de um pincel, utilizando tinta guache ou giz de cera, da cor que preferirem. Desenhem 

os olhinhos, bigodes e detalhes que quiserem, como na figura 2, neste momento enfatize para a 

criança as partes do rostinho (focinho) do gato (boca, olhos, nariz, orelha, bigode) e as cores que 

estão utilizando. Após montarem o gatinho deixe secar (se utilizarem tinta) e assistam a história 

cantada junto com o gatinho confeccionado, o link para a história está abaixo. Escolham um 

nome para ele, tornando este momento mágico cheio de fantasia e alegria. 

 

Materiais necessários: Rolinho de papel higiênico, cola, pincel, tinta guache ou giz de cera 

Link para a história cantada: https://www.youtube.com/watch?v=KiFsJaUFzxI 


