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Vamos comemorar esse dia tão especial: DIA DAS CRIANÇAS! 

Preparamos atividades para que vocês se divirtam e soltem a imaginação. 

 

 

 

 

 

DUELO DE MÁGICOS 

  Música:  DUELO DE MÁGICOS (Paulo Tatit / Zé Tatit) 

  O que precisa?  Uma varinha mágica e uma caixinha com pó mágico. 

  Como se brinca? Cantando e dançando imitando os animais.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7bXYsYKg0NA 
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Duelo de Mágicos 
Palavra Cantada 

 

Olha só o que eu achei 

Nessa velha escrivaninha 

Uma autêntica varinha mágica 

Você pensa que é mentira 

Então eu vou te transformar 

Numa boboca de uma minhoca dorminhoca 

Vira minhoca, vira minhoca 

Você virou, você virou uma minhoca 

Pula minhoca, dança minhoca 

Você virou, você virou uma minhoca 

Virou, virou minhoca 

Olha só o que eu achei 

Nessa velha penteadeira 

Um potinho de pó mágico 

Você pensa que é mentira 

Então eu vou te transformar 

Num peludo de um pelado 

De um maluco de um macaco 

Vira macaco, vira macaco 

Você virou, você virou um macaco 

Pula macaco, dança macaco 

Você virou, você virou um macaco 

Virou, virou macaco 

Acho que essa varinha 

O meu pai quando criança 

Usou pra ficar bem forte, rico 

Belo e o máximo 

Se você não acredita 

Então eu vou te transformar 

Nesse momento num elemento 

Fedorento que é a besta de um jumento 

Vira jumento, vira jumento 

Você virou, você virou um jumento 

Pula jumento, dança jumento 

Você virou, você virou um jumento 

Virou, virou jumento 

Acho que esse pó mágico 

Minha mãe quando criança 

Usou pra ficar bem linda, perfumada 

Charmosinha e fantástica 

Se você não acredita 

Então eu vou te transformar 

Numa gosmenta e fedida 

De uma danada de uma barata 

Vira barata, vira barata 

Você virou, você virou uma barata 

Pula barata, dança barata 

Você virou, você virou uma barata 

Virou, virou barata 

E vocês que estão ouvindo 

Parecem que não acreditam 

Na varinha e no pó mágicos 

Vocês pensam que é mentira 

Então nós vamos transformá-los 

Agorinha, adivinha uma bichinha 

Bem burrinha, vocês vão virar 

Um galinheiro de galinhas 

Vira galinha, vira galinha 

Vocês viraram, vocês viraram umas galinhas 

Pula galinha, dança galinha 

Vocês viraram, vocês viraram umas galinhas 

Vira galinha, vira galinha 

Vocês viraram, vocês viraram umas galinhas 

Pula galinha, dança galinha 

Vocês viraram, vocês viraram umas galinhas 

Viraram, viraram galinhas 

Viraram, viraram galinhas 

Fonte: Musixmatch 

Compositores: Paulo Tatit / Ze Tatit 

 

 

 

 

 

             

 

https://www.google.com/search?sa=X&bih=568&biw=1349&hl=pt-BR&sxsrf=AOaemvL0JTv2ziml2HckMMH5rhGFWw51QA:1632493040271&q=Palavra+Cantada&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMytzMrNWcTKH5CYk1hWlKjgnJhXkpiSCAAr_60TIAAAAA&ved=2ahUKEwiWto2-5pfzAhW0G7kGHU_VCWIQMXoECAYQAw
https://www.musixmatch.com/
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E para finalizar vamos fazer dobradura! 

Na música que você acabou de aprender tem vários bichos não é mesmo? Vamos aprender 

hoje a fazer uma dobradura da galinha.  

Acesse: https://www.aartedeensinareaprender.com/2019/10/arte-manuais-dobradura-de-

papel-galinha.html 
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