
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:29/10/2021 SEMANA: 32 

PROFESSOR: Adriana de M. M. Mathias, Luciana L. da Rocha 

Souza, Thaisa L. de O. Gonçalves, Rodrigo G. Silva 

TURMA:MATERNAL 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas 

Corpo, Gestos e Movimentos 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  

(EI02TS03)  

Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias. 

(EI02CG02)  

Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas. 

 

Tudo bem turminha! 

 

Nesta semana aprendemos muitas coisas e alguns hábitos saudáveis. 

Para finalizar esta semana com muita energia, vamos 

separar um espaço e fazer um momento de exercícios, para 

isso acompanharemos um vídeo com uma turminha bem 

divertida. 

 

 

Educação Infantil 45º Ginástica 

https://www.youtube.com/watch?v=fjwEkjsd7QM 

https://www.youtube.com/watch?v=fjwEkjsd7QM


Agora que já estamos aquecidos, vamos dançar com Patati e Patatá. 

 

Patati Patatá - Xô Preguiça (DVD Coletânea de Sucessos Vol.2) 

https://www.youtube.com/watch?v=goZrICuf5Vw&t=47s 

 

Letra: Xô Preguiça 

 

1, 2, 3, 4  

1, 2, 3, 4 

1, 2, 3, 4 

1, 2, 3, 4 

Xô, preguiça! 

 

Pra começar o seu dia com mais disposição (tchuru, tchuru) 

Faça um bom exercício de respiração (tchuru, tchuru) 

Respire bem fundo até encher seu pulmãozinho 

Em seguida vai soltando o ar devagarinho 

Não tenha pressa, faça tudo sem se cansar 

 

Arranje um espaço pra você se movimentar (tchuru, tchuru) 

Descole uma música alegre e põe pra tocar (tchuru, tchuru) 

Mexa seu corpinho e acompanhe cada bit 

Não se esforce muito, obedeça o seu limite 

Levante cedinho, não deixe a preguiça te pegar 

E cante 

 

Xô preguiça, xô preguiça 

Se ela quiser te pegar (xô preguiça!)  

Xô preguiça, xô preguiça 

Agora eu não posso parar (sai fora!) 

 

Xô preguiça, xô preguiça 

Não vem aqui me atrapalhar (xô preguiça!) 

Xô preguiça, xô preguiça 

Agora eu preciso estudar (sai fora!) 

 

                                               EQUIPE PALMIRA  

https://www.youtube.com/watch?v=goZrICuf5Vw&t=47s

