
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Maternal I e II 

1º dia: 

***Realize esta atividade antes de uma refeição ou lanche. 
- Coloque o vídeo para ser assistido: https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk-  
- Logo após, reprise a canção, agora realizando a ação de lavar as mãos, incentivando este hábito desde cedo 
nos pequeninos. 
- Antes de comer, pode-se cantar a canção a seguir: 
https://www.youtube.com/watch?v=u7WBl9VXRPw 
  
2º dia: 
- Assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=a5BhBNkibrc 
- Logo após assistir, reprise o vídeo, agora fazendo o movimento dos animais. (Repita a canção com os 
movimentos quantas vezes a criança sentir vontade). 
 
3° dia: 

- Assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=gqZJI7zo8Ek 
*Nesta aulinha, os responsáveis devem ajudar a criança a reconhecer seu nome e dizê-lo em voz alta. 
 
4° dia: 

- Com a música “Lavando a roupa”, os responsáveis pegarão um lençol ou qualquer outro pano e brincarão 
com as crianças conforme manda a música. 
https://www.youtube.com/watch?v=XJPP0jGrGQs  
 
5º dia:  
- História Cantada: Responsável, confeccione um barquinho de papel na frente da sua criança e, logo após, 
cante a música: https://www.youtube.com/watch?v=3cDsvBPn-mQ usando o nome da criança. 
 
6º dia: 

- Responsável, Cantar e dançar a música https://www.youtube.com/watch?v=An8Iw_OYkS8 com sua crianças. 
 
7ºdia: 

- Pegar utensílios domésticos (como panelas, colheres, etc.) e formar uma bandinha, tocando e cantando 
músicas infantis. 
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Maternal III e 1º Período 

1º dia: 

***Realize esta atividade antes de uma refeição ou lanche. 
- Coloque o vídeo para ser assistido: https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk-  
- Logo após, reprise a canção, agora realizando a ação de lavar as mãos, incentivando este hábito desde cedo 
nos pequeninos. 
 
2º dia: 

- Assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=degMbBfHSCI fazendo o movimento e os sons dos 
animais, conforme é pedido no vídeo. (Responsáveis fazendo junto e incentivando os movimentos). 
 
3º dia: 

- Pergunte a criança qual música ela gostaria de ouvir e tentar entender o que a faz gostar dessa música. 
Peça que ela cante um trecho da música antes e somente depois coloque para ela ouvir. 
***Caso a criança não diga uma música específica, apresente-lhe algumas opções e veja qual mais a agrada. 
 
4º dia: 

- com a música “Lavando a roupa”, os responsáveis pegarão um lençol ou qualquer outro pano e brincarão 
com as crianças conforme manda a música. 
https://www.youtube.com/watch?v=XJPP0jGrGQs 
 
5º dia:  
- História Cantada: ouvir a canção (sem mostrar imagens) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZBJ7ba5wdr0  
- Logo após a escuta, conversar com a criança sobre o que a música fala (personagens, ações, etc.). Depois, 
pode repetir a escuta, mostrando a imagem.  
 
6º dia: 

- Trabalhar partes e sons do corpo com música:  
https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls 
https://www.youtube.com/watch?v=x8YJxC35omE 
***Fazer os movimentos como apresentados nas canções. 
***Antes da canção “Tum Tum”, trabalhe um pouco somente o movimento: bata na perna, bata palmas, estale 
os dedos, bata palma três vezes (assim como pede na música). 
 
7º dia: 

Pegar utensílios domésticos (como panelas, colheres, etc.)  e formar  uma bandinha, tocando e cantando 
músicas infantis. 
 

 

2º Período 

1º dia: 
Música de conscientização da gripe: 
https://www.youtube.com/watch?v=H5DfCJA24aQ 
- Conversar de forma lúdica coma criança sobre o significado da música. 
 
***Realize a próxima atividade antes de uma refeição ou lanche: 
- Coloque a música para ser assistida: https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk-  
- Logo após, reprise a canção, agora realizando a ação de lavar as mãos, incentivando este hábito desde cedo 
nos pequeninos. 
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2° dia: 
Assista aos vídeos: 
https://www.youtube.com/watch?v=amPhFT2KqKk 
https://www.youtube.com/watch?v=au8IiC5hq44 
- Deixe que a criança escolha o instrumento que achar mais bonito e o desenhe. 
 
3° dia: 

- Assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=q30ryHS3d1s 
- Escolher objetos de casa (qualquer objeto de uso cotidiano) que possam representar cada uma das 
personagens, e repetir a canção fazendo uma representação cênica com estes objetos. 
 
***Deve-se perguntar antes quais são as personagens e o que conta a história. 
 
4º dia: 

- Dançar de acordo com o vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=s11isTPr0Mw 
- Logo após, cada pessoa que tiver na brincadeira escolhe uma música que mais goste e inventa uma dança 
maluca (quando houverem duas ou mais pessoas, uma inventa a dança e a outra imita). 
 
5º dia:  
- História Cantada: ouvir a canção (sem mostrar imagens) 
https://www.youtube.com/watch?v=MeDBP8OU6q4- 
- Logo após a escuta, conversar com a criança sobre o que a música fala (personagens, ações, etc.). Depois, 
pode repetir a escuta, mostrando a imagem do vídeo. 
 
6º dia: 

- Trabalhar partes e sons do corpo com música:  
https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls 
https://www.youtube.com/watch?v=x8YJxC35omE 
***Fazer os movimentos como apresentados nas canções. 
***Antes da canção “Tum Tum”, trabalhe um pouco somente o movimento: bata na perna, bata palmas, estale 
os dedos, bata palma três vezes (assim como pede na música). 
 
7º dia: 

- Pegar utensílios domésticos (como panelas, colheres, etc.)  e formar uma bandinha. Deixe que a criança 
escolha um canto da casa que mais goste e monte ali um pequeno palco para incentivar a criatividade dela 
(pode usar fantasias, utilizar cenário, etc. SEJA CRIATIV@!!!) 
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