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5ª Atividade da semana: A formiguinha! 

Objetivo: Explorar e observar as marcas gráficas, usando movimentos simples com 

tinta. 

Como Fazer: Para finalizar o tema da semana, vamos representar a formiguinha da 

história “A formiga e o Elefante”. Pais ou responsáveis providenciar folha de sulfite, 

tinta preta (guache) e pincel. Forre o chão e sente-se com a criança e explique para 

ela que irão fazer a formiguinha, mostre a imagem para a criança. Pegue o dedo 

indicador passe tinta e carimbe três vezes na folha (conforme imagem). Depois 

desenhe junto com a criança as patinhas, olhos e as antenas e por fim cole na parede 

para que a criança aprecie sua produção. 
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Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós 

 

Tema: Contos e Fábulas 

 

Atividade: Enquanto seu Lobo não vem 

Ao trabalhar contos e fábulas buscaremos como principal objetivo despertar 

a imaginação das crianças, além de permitir diversão garantindo que a criança 

tenha uma infância mais feliz e com experiências enriquecedoras. “A 

musicalização para crianças favorece o desenvolvimento da sensibilidade, da 

criatividade, do senso rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, 

memória, concentração, atenção, do respeito ao próximo, também contribuindo 

para uma efetiva consciência corporal e de movimentação.” - Professor Renato 

Cardoso Bass. 

Desenvolvimento da atividade: A figura do Lobo nos contos infantis sempre 

teve o papel de protagonista que as crianças adoram. Esse vilão faz parte do 

tradicional conto da Chapeuzinho Vermelho. Desta maneira, na atividade de hoje 

iremos ouvir a música da Xuxa "Enquanto seu lobo não vem", ao passar o vídeo 

o responsável que estiver direcionando a brincadeira será o lobo, estimulando a 

curiosidade, fantasia e imaginação da criança, seguindo as orientações da 

música. Em seguida, pode ser sugerido para a criança ser o lobo. Boa diversão!!!  

Link para o vídeo: https://youtu.be/Ge3T3ziW5Ks 

 

https://youtu.be/Ge3T3ziW5Ks

