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Turma:  
Maternal A e B 

Campos de Experiência: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS. 
 

Atividade: Música: Hora da refeição.  

Essa semana falamos sobre alimentação saudável e a importância de nos 

alimentarmos bem nos horários certos e alimentos adequados, para encerrar a 

semana cantaremos a música do Patati e Patatá em um momento descontraído e 

divertido. 

Materiais necessários: Qualquer aparelho com acesso à internet, panela e colher de 

pau. 

Como realizar a atividade: Adulto reserve um momento do dia para assistir ao vídeo 

musical. Colher de pau e panela serão os instrumentos musicais para acompanhar a 

canção, feito isso “borá” para a diversão! 

Registre esse momento com fotos ou vídeo e compartilhe conosco. 

Segue o link: https://youtu.be/HH1oawuYpHM  

 

 

Hora da Refeição 

https://youtu.be/HH1oawuYpHM


 
Patati Patatá 

 

Come, come, come pra mamãe ficar feliz 

Come, come, come, come tudo e pede bis 

Na hora do café no almoço ou no jantar 

Primeiro as minhas mãos eu vou lavar 

 

Come, come, come pra mamãe ficar feliz 

Come, come, come, come tudo e pede bis 

Na hora do café no almoço ou no jantar 

Primeiro as minhas mãos eu vou lavar 

 

De manhãzinha tomo meu café com pão 

Geléia de morango e mamão 

Leite e chocolate, de tudo eu vou comer 

Faço tudo pra poder crescer 

 

Come, come, come pra mamãe ficar feliz 

Come, come, come, come tudo e pede bis 

Na hora do café no almoço ou no jantar 

Primeiro as minhas mãos eu vou lavar 

 

Na hora do almoço, segunda refeição 

Carne com batata, arroz com feijão 

Verduras e legumes, não vão ficar de fora 



 
Que bom a sobremesa vem agora 

 

Come, come, come pra mamãe ficar feliz 

Come, come, come, come tudo e pede bis 

Na hora do café no almoço ou no jantar 

Primeiro as minhas mãos eu vou lavar 

 

Na hora do jantar como frutas do pomar 

Uma sopa bem gostosa, a refeição vou completar 

E o mais importante eu sempre vou lembrar 

Depois de tudo. os meus dentinhos escovar 

 

Come, come, come pra mamãe ficar feliz 

Come, come, come, come tudo e pede bis 

Na hora do café no almoço ou no jantar 

Primeiro as minhas mãos eu vou lavar 


