
 
 
 

 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  
Semana 25 

Professor: Inis, Léia, Maria Basílio, Regiane, Sirlei e 
Tânia. 

Data: 08/09/2021 Turma: B II A 

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

Quarta-feira:08/09/2021 
 
TEMÁTICA: O país onde moro / Independência do Brasil. 
                    

Atividade: Vamos dançar o Xote da Dona Ema? 

Objetivos: Contribuir para que a criança descubra as várias formas de se movimentar, de conhecer 
seu corpo, as suas limitações, interagir com   outras   pessoas, expressarem   sentimentos, se 
comunicarem através da linguagem corporal, desenvolvendo suas capacidades físicas e 
intelectuais. 
Abordar a questão da diversidade cultural, pois mostra o respeito às diferenças entre crenças, 
práticas, culturas etc., nas relações humanas de vários povos.  
 
Recursos: Celular ou computador que possa reproduzir o vídeo. 

 
Desenvolvimento: Assistir ao vídeo e cantar a música, seguindo os movimentos corporais. 
 

Música: O xote da dona Ema. 

(Refrão) Lá vem a ema sorridente, firulina 
Querendo dançar xote com sua perna bem comprida 
O que acontece que a bichinha é corredeira  
E na hora de dançar xote tropeça na carreira. 
 
Assim não dá dona ema, assim não dá 
Flexione seu joelho e deixa o corpo balançar. 
 
(Refrão) 
Assim não dá dona ema, assim não dá 
Dá uma rodadinha e deixa o corpo balançar. 
Assim não dá dona ema, assim não dá 
Flexione seu joelho, dá uma rodadinha e deixa o corpo balançar. 
 

(Refrão) 
Assim não dá dona ema, assim não dá  
Sacode seu cabelo e deixa o corpo balançar. 
Assim não dá dona ema, assim não dá 
Flexione seu joelho, dá uma rodadinha, sacode seu cabelo e deixa o corpo balançar. 
 



 
 
 

 
 
 

(Refrão) 
Assim não dá dona ema, assim não dá  
Faz uma careta e deixa o corpo balançar 
Assim não dá dona ema, assim não dá 
Flexione seu joelho, dá uma rodadinha, sacode seu cabelo, faz uma careta e deixa o corpo 
balançar. 

 

                 
 
 

Ótima atividade à todos! 
 

 
Link do vídeo: https://youtu.be/S0bC1fyixqg 


