
EMEB. SENADOR TEOTONIO BRANDÃO VILELA 

FASE 1 

SEMANA 17 – 03 À 007/08/2020 

 Querida famíia, 

Estamos novamente aqui para mais uma semana de atividades. Espero que vocês realizem 

as atividades com os alunos. Em breve estaremos juntos novamente. Lembrem-se sempre 

de lavar as mãos, usar máscaras e manter a distância social. Um grande abraço, professoras 

Camila Lubarino, Camila Rolim, Kátia, Lúcia, Renata e Selma. 

 

Atividade 1 – Roda da história 

 

História Contada com desenhos: Léo e os seus animais 

Era uma vez, um menino que se chamava Léo, ele era muito feliz, pois tinha muitos bichinhos em 

sua casa, tinha: patos, galinhas, cachorro, gatos e passarinhos, uma confusão toda. Certo dia Léo 

estava muito cansado de ficar em casa, resolveu sair para caminhar, antes de sair lembrou-se de 

fechar o portão.  

Quando Léo já estava na metade do caminho começou a chover muito forte, mas como ele era 

muito esperto e inteligente, abriu o guarda chuva. Quando caminhava avistou um toldo grande e 

pensou: Nossa aquele toldo vai me proteger da chuva! Foi até lá e ficou debaixo dele. Léo já havia 

caminhado bastante e estava com muita fome e logo avistou uma lanchonete, que sentia um cheiro 

muito gostoso vinho de lá. Ele foi até a lanchonete e pediu um delicioso pão com ovo, só um não, 

dois ovos. Não contente pediu dois bifes grandes, é dois bifes! 

Léo estava muito cheio, pois havia exagerado, comeu muito e de repente começou a sentir um 

gosto estranho na boca, sentiu vontade de colocar tudo para fora, na verdade ele colocou a língua 

para fora, pagou a conta e quando ia saindo, ouvi au, au, au, Olhou de um lado, olhou para o outro, 

era Totó seu cãozinho preferido, claro ele gostava de todos os seus bichinhos, mas Totó era o seu 

preferido. 

 

 

Vamos conversar sobre a história? 

- Qual é o animal que você mais gosta? 

-Você tem animal de estimação? 

- Se sim, como você cuida dele? Se não, você gostaria de ter qual bichinho de estimação? 

- Pegue uma folha e desenhe os bichinhos que aparecem na história. Desenhe também outros 

animais que não aparecem na história mas que você gosta muito.  Guarde direitinho e quando 

voltarmos para a escola você entrega para a professora, certo? 



Neste link abaixo a professora Selma está contando essa história e desenhando ao mesmo tempo. 

Se você quiser ver clique no link abaixo, tente fazer o cachorrinho da história com a professora 

Selma, fotografe e guarde.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oMWZoikoQ_c&t=205s 

 

 

 

 

 

Atividade 2 – Cante comigo 

Cachorrinho 
Cantigas Populares 

 

Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal 
Cala a boca, cachorrinho, deixa o meu benzinho entrar 

Ô esquindô lê, lê ô esquindô lê lê lá lá 
Ô esquindô lê, lê não sou eu quem caio lá 

 

Para ver o vídeo dessa cantiga, clique no link abaixo: 

 

 

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

 

 

 

 

 

Atividade 3 – Vamos dançar? 

 A proposta agora é dançar e imitar os animais com a música da Xuxa : “Imitando os 
animais”.  

Vou deixar o link aqui embaixo para vocês ouvirem a música e junto com a família dançar e 
imitar todos os animais que aparecerem durante a música. Vou deixar a letra da música aqui 
embaixo também. 

https://www.youtube.com/watch?v=oMWZoikoQ_c&t=205s
https://www.letras.mus.br/cantigas-populares/
https://www.youtube.com/watch?v=HNCGEWqYAQk


Caso você não consiga ver o vídeo, você canta e dança com todas as pessoas que moram 
aí na sua casa, certo? 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JVMVFiT2DAI 

Letra da Música: Imitando os animais 

Aqui na fazenda 
Vamos imitar 
O andar dos bichinhos 
Vem com a gente brincar 

Imitando os animais 
Imitando 
Imitando o cavalo 

Imitando os animais 
Imitando                                                                        
Imitando a aranha 

Imitando os animais 
Imitando 
Imitando um coelhinho 

Imitando os animais 
Imitando 
Imitando o leão 

Imitando os animais 
Imitando 
Imitando a abelha 

Imitando os animais 
Imitando 
Imitando o que você quiser 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JVMVFiT2DAI

