
EMEB TATIANA BELINKY – FASE II 

 

QUERIDOS ALUNOS E FAMÍLIAS: 

 

 FICAREMOS DISTANTES POR UM TEMPO,  

MAS  NOS  VEREMOS  PELA  TELINHA  DO  

CELULAR  OU  COMPUTADOR  ENQUANTO  

ISSO.  

 TODA SEMANA AS PROFESSORAS VÃO 

COLOCAR  AQUI   NESTE  ESPAÇO  ALGUMAS  

ATIVIDADES  PARA  VOCÊS BRINCAREM  E  

APRENDEREM  COM A GENTE  E  COM  SUAS  

FAMÍLIAS.  

 AS ATIVIDADES QUE FOREM ESCRITAS  

PODEM  SER  FEITAS  EM  QUALQUER  FOLHA. 

VOCÊS VÃO GUARDAR E DEPOIS TRAZER  PRA 

PROFESSORA  QUANDO  VOLTARMOS  PRA  

ESCOLA. 

 DESEJAMOS A VOCÊS E SUAS FAMÍLIAS 

BONS  MOMENTOS  JUNTOS  EM  CASA.  

DIRETOR REINALDO, VICE ÂNGELA, 

COORDENADORA RENATA E PROFESSORAS 

DA EMEB TATIANA BELINKY 

ESTELA, NILDA E MARISA 

 

  



 EMEB TATIANA BELINKY - Fase II  
História animada: Malala, a menina que queria ir para a escola 

 

OBJETIVOS: 
Expressar ideias, desejos e sentimentos, por meio da linguagem oral  

 Estimular a imaginação e a capacidade de interpretação 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: as crianças gostam de ouvir histórias e, em casa junto 
à família, terão uma ótima oportunidade para discutir as questões que surgirão 
na história, além de poderem relacionar o tema com o momento que estamos 
vivendo. 
 
ATIVIDADES 

 um adulto deve acessar a história no link: 
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/malala-a-menina-
que-queria-ir-para-a-escola/ e ir mostrando as imagens fazendo a leitura 
para a criança. 
 

 Após a leitura o adulto deve dialogar sobre a história para que a criança 
comente suas impressões. Ouça o que a criança tem a dizer. Faça 
algumas perguntas, como: 

 Porque Malala gostava tanto de ir para escola? 
 E o que aconteceu quando Malala tinha 10 anos? 
 E depois que Malala falou na televisão que todas as 

crianças têm direito de estudar e brincar, o que aconteceu? 
 Você gosta de ir à escola? Por que? 

 

 Para finalizar o diálogo, o adulto deve tranquilizar a criança, dizendo que em 
breve ela também poderá voltar para a escola, para assim com Malala, 
aprender muitas coisas e brincar, rever os amigos, a professora. 

 
Resumo da história caso não consiga acessar o link 
 

MALALA 
 

 Em um país chamado Paquistão, no alto das montanhas, morava uma 
menina chamada Malala. 
 Essa menina desde muito pequena já brincava entre as carteiras da 
escola junto com as outras crianças maiores, por isso ela amava os livros, e 
quando chegou a sua vez de ir para escola ela era a mais sabida, mais valente 
e falante da escola. 
 Desde pequena ela discursava como gente grande! 
 O que tornava Malala tão especial era o querer saber das coisas. Ela 
nunca ficava sem resposta. Perguntava as coisas aos adultos, aos livros... 
 Um dia quando Malala tinha 10 anos, uns homens que viviam nas 
montanhas, chamados talibãs, tomaram conta da cidade onde ela morava e 
proibiram as pessoas de fazer muitas coisas, entre elas, proibiram as meninas 
de estudar. 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/malala-a-menina-que-queria-ir-para-a-escola/
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/malala-a-menina-que-queria-ir-para-a-escola/


 Malala ficou muito triste, e ao olhar sua mochila e seu uniforme na 
cadeira sem poder ir para a escola ela chorava baixinho escondida. 
 Mas finalmente um dia ela tomou coragem e deu uma entrevista para 
uma emissora de televisão. Falou para o mundo todo ouvir que toda criança 
tem direito à educação, direito à brincadeira, direito de cantar. 
 Muitas pessoas se uniram a Malala e as outras meninas ficaram com 
vontade de estudar. 
 E assim adivinha para onde ela foi? Voltou para a escola, e ficou muito 
feliz por encontrar suas colegas, seus livros. Malala queria aprender muitas 
coisas para poder mudar o mundo. 
 

 

 Pegue uma folha e peça pra criança desenhar sua escola. Depois guarde a 
atividade para trazer quando tudo voltar ao normal. 

 
 

BOA HISTÓRIA! 
BOM APRENDIZADO! 

  



 
 

EMEB TATIANA BELINKY – FASE II  
Atividades com nome 

 
OBJETIVOS 

 Conhecer a história de seu nome e seu significado 

 Compreender a história de seus colegas a partir de sua 

 Conhecer e respeitar os diferentes costumes das famílias, grupos e 
povos; 

 Identificar fontes históricas sobre sua vida 

 Integrar dados pessoais relacionados à sua pessoa 

 Reconhecer seu nome escrito, sabendo identificá-lo nas diversas 
situações do cotidiano 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
SEU NOME É UMA DAS PALAVRAS MAIS BELAS QUE EXISTEM, POIS 
REPRESENTA VOCÊ! 
 A história de cada um começa no nascimento ou até mesmo antes dele 
com a escolha do nome e de todos os preparativos que envolvem o nascimento 
de um bebê. Por se tratar de um marco em nossas vidas a escola também 
valoriza e compartilha este momento para que as crianças percebam como 
este acontecimento modificou a vida de cada família. As fotos das crianças 
ajudam a perceber como mudaram. 
 
ATIVIDADES 

1. Conversa com a família: 

 Conte para a criança como foi o dia que soube que um bebê estava a 
caminho 

 Conte quem escolheu o nome e qual o motivo da escolha 

 Conte como foi o dia do nascimento, como estava o tempo, quem foi 
junto para o hospital, o que aconteceu de diferente neste dia? Algo 
engraçado, marcante? 

 Como foram os primeiros dias em casa? O bebê mamava muito? 
Chorava muito? Alguém ajudou a mamãe?  
 

Enfim a intenção é que a criança conheça um pouco desta história do seu 
nascimento. E que depois consiga reproduzir na escola para os amigos (as) o 
que foi marcante para ele ou ela nesta conversa. 
Pergunte a criança o que ela mais gostou de saber sobre seu nascimento. 
Ouça o que ela tem a dizer. Anote numa folha pra depois trazer pra escola. 
 

2. Ler a poesia para a criança 
 
NOME DA GENTE 
POR QUE É QUE EU ME CHAMO ISSO 
E NÃO ME CHAMO AQUILO? 
POR QUE É QUE O JACARÉ 
NÃO SE CHAMA CROCODILO? 
 

http://ludicalivros.blogspot.com.br/2010/07/nome-da-gente.html


EU NÃO GOSTO 
DO MEU NOME, 
NÃO FUI EU 
QUEM ESCOLHEU. 
EU NÃO SEI 
PORQUE SE METEM 
COM UM NOME 
QUE É SÓ MEU! 
 
O NENÊ 
QUE VAI NASCER 
VAI CHAMAR 
COMO O PADRINHO, 
VAI CHAMAR 
COMO O VOVÔ, 
MAS NINGUÉM 
VAI PERGUNTAR 
O QUE PENSA 
O COITADINHO. 
 
FOI MEU PAI QUEM DECIDIU 
QUE O MEU NOME FOSSE AQUELE. 
ISSO SÓ SERIA JUSTO 
SE EU ESCOLHESSE 
O NOME DELE. 
QUANDO EU TIVER UM FILHO, 
NÃO VOU POR NOME NENHUM. 
QUANDO ELE FOR BEM GRANDE, 
ELE QUE PROCURE UM! 
 
(PEDRO BANDEIRA) 
 
 

 Depois de ler a poesia pergunte à criança: Você gosta do seu 
nome? Por que? Qual nome gostaria de ter? 
OUÇA AS RESPOSTAS DA CRIANÇA COM ATENÇÃO 

 
3. OUVIR A MÚSICA A SEGUIR, SOBRE COISAS QUE VAMOS 

APRENDENDO QUANDO CRESCEMOS: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ej2PwT99QJ8  

 
 
JÁ SABE - (PALAVRA CANTADA) 
 
JÁ GOSTA DA MAMÃE 
JÁ GOSTA DO PAPAI 
NÃO SABE TOMAR BANHO NÃO 
JÁ SABE TOMAR BANHO 
JÁ QUER OUVIR HISTÓRIAS 
NÃO SABE PÔR SAPATO NÃO 

https://www.youtube.com/watch?v=Ej2PwT99QJ8


JÁ SABE PÔR SAPATO 
JÁ COME ATÉ SOZINHO 
MAS NUNCA ESCOVA OS DENTES NÃO 
JÁ ESCOVA BEM OS DENTES 
JÁ VAI ATÉ NA ESCOLA 
NÃO SABE JOGAR BOLA NÃO 
JÁ SABE JOGAR BOLA 
JÁ RODA, RODA, RODA 
NÃO SABE PULAR CORDA NÃO 
JÁ SABE PULAR CORDA 
NO COLO QUER CARINHO 
 

 Depois de ouvirem juntos a música, pergunte à criança: O que você 
já aprendeu? OUÇA O QUE ELA DISSER 

 

 Anote numa folha as coisas que achar importantes e peça à criança que 
desenhe algo importante que já aprendeu. Peça a ela que coloque o 
nome na folha. Se não conseguir sozinha, você anota na folha e a 
criança copia. Guarde essa folha pra quando voltar às aulas e mostrar à 
professora e colegas. 

 
 
 

  



EMEB TATIANA BELINKY – FASE II  
ATIVIDADE: Minigolfe com lençol 

 
OBJETIVO:  

 Trabalhar o equilíbrio e coordenação motora em grupo 

 Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras 
e jogos 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: para se desenvolver de maneira integral, a criança 
precisa brincar. Na escola, apresentamos algumas brincadeiras dirigidas. 
Vamos brincar em casa também? 
 
ATIVIDADES: 

 Em conjunto com a família, separe um lençol ou tecido grande que não 
usem, faça um buraco pequeno no centro, podem fazer a bolinha de 
papel ou bola de meia (o buraco deve ser do tamanho da bola 
 

 Montem uma roda, onde todos possam segurar o lençol ou um tecido 
grande, para brincar juntos 
 

 Coloque a bola no centro (pode ser de meia, papel, ping-pong), todos 
devem sacudir o lençol fazendo a bola se movimentar, ela não pode cair 
pra fora 
 

 O objetivo da brincadeira é fazer com que a bola entre no buraco do 
lençol, podem cantar alguma música para alegrar ainda mais a atividade 
 

 Quando cansarem de brincar, pegue uma folha e faça o desenho da 
brincadeira, do seu jeito. Coloque seu nome e guarde a folha pra 
mostrar à professora e colegas quando voltarem as aulas. 

 
BOA BRINCADEIRA! 
BOM APRENDIZADO! 

 
  



EMEB TATIANA BELINKY – FASE II  
Brincadeira do Lobo 

 

 
OBJETIVOS:  

 Desenvolver a Lateralidade e Espacialidade, por meio de brincadeiras 

 Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras 
e jogos 
 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: para se desenvolver de maneira integral, a criança 
precisa brincar, cantar, interagir com outras pessoas. Na escola, apresentamos 
algumas brincadeiras cantadas. Vamos brincar e cantar em casa também? 
 
ATIVIDADES: 

 Juntamente com seus familiares, cantem a música do seu Lobo: 
 Vamos passear na floresta, enquanto seu lobo não vem 
 Está pronto seu Lobo? Não... estou tomando banho  
 (cada vez que cantar escolha uma atitude do lobo: tomando 
banho, me trocando, escovando os dentes, arrumando o cabelo e assim 
por diante), até o final da música quando o seu Lobo diz estar pronto e 
sai correndo para pegar alguém 
 

 Forme uma roda com as pessoas da sua casa e escolha quem vai ser o 
Lobo, este ficará no centro da roda 
 

 Conforme forem cantando a música do Seu Lobo, todos vão andando 
em círculo, quando chegar no final da música o lobo tem que correr e 
pegar alguém 
 

 Observação: claro que podemos dificultar um pouco não facilitando que 
ele te pegue 
 

 O que for pego troca de lugar e passa a ser o novo Lobo, assim iniciam 

novamente a brincadeira 
 

 Quando cansarem de brincar, pegue uma folha e faça o desenho da 
brincadeira, do seu jeito. Coloque seu nome e guarde a folha pra 
mostrar à professora e colegas quando voltarem as aulas. 
 

 
 

BOA BRINCADEIRA! 
BOM APRENDIZADO! 

 
 
  



EMEB TATIANA BELINKY – FASE II  
Brincadeira: Carteiro tem Carta? 

 
OBJETIVO:  

 Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e 
atividades artísticas 

 Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras 
e jogos 
 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: para se desenvolver de maneira integral, a criança 
precisa brincar. Na escola, apresentamos algumas brincadeiras dirigidas. 
Vamos brincar em casa também? Essa brincadeira é parecida com nossa 
antiga “salada de frutas”, lembra? 
 
ATIVIDADES: 

 Com sua família na sala se organizam para começar a brincadeira  
 

 Os participantes deverão se colocar um do lado do outro, em pé, ou 
sentados 
 

 Dois irão ficar de frente, um tapando o olho do outro com a mão 
perguntando-lhe: - Carteiro tem carta? Até que o companheiro VAI 
APONTANDO AS PESSOAS. Quando escolher alguém, diz: “Sim!” 
 

 Escolhido e ainda com os olhos tapados o colega deverá dar três 
opções ao outro participante: pular de um pé só, dar uma rodadinha, ou 
imitar alguém ou algum bicho 
 

 O que estiver com os olhos tapados, então fará uma escolha, sem ver 
que é o escolhido, após a escolha feita, o jogador com os olhos tapados 
poderá ver quem é o escolhido e então colocar em prática a opção 
desejada 
 

 Quando cansarem de brincar, pegue uma folha e faça o desenho da 
brincadeira, do seu jeito. Coloque seu nome e guarde a folha pra 
mostrar à professora e colegas quando voltarem as aulas. 
 

 
BOA BRINCADEIRA! 
BOM APRENDIZADO! 

  



EMEB TATIANA BELINKY – FASE II  
ATIVIDADE: Imitando os Bichos 

 
OBJETIVOS:  

 Imitar brincadeiras cantadas seguindo o ritmo da música e as comandas 

 Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras 
e jogos 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: para se desenvolver de maneira integral, a criança 
precisa brincar, cantar, interagir com outras pessoas. Na escola, apresentamos 
algumas brincadeiras cantadas. Vamos brincar e cantar em casa também? 
 
ATIVIDADES: 

 Assistam o vídeo no Youtube, “Palavra Cantada Imitando os Bichos”. 
https://www.youtube.com/watch?v=slShEL-N1mA, com sua família e 
preste atenção na música. Colocamos a letra da música pra vocês 
acompanharem (ou pra cantar, quem não conseguir abrir o vídeo) 

 

 Escolha um espaço onde possam se movimentar numa roda com as 
pessoas da casa e sigam os comandos da música 
 

 Se quiserem incrementar a atividade, podem usar máscaras de bichos, 
adereços, fantasias, acessórios, maquiagem (o que for mais fácil, se 
tiverem em casa) 

 

 Quando cansarem de cantar e brincar, pegue uma folha e desenhe os 
bichos da música. Coloque seu nome e guarde para quando voltar às 
aulas na escola. 

 

 

CIRANDA DOS BICHOS - PALAVRA CANTADA 

 

A DANÇA DO JACARÉ QUERO VER QUEM SABE DANÇAR. 

A DANÇA DO JACARÉ, QUERO VER QUEM SABE DANÇAR. 

REBOLA PARA LÁ, REBOLA PARA CÁ 

E ABRE O BOCÃO ASSIM. 

REMEXE O RABO E NADA NO LAGO 

DEPOIS DÁ A MÃO PARA MIM. 

 

A DANÇA DA CASCAVEL, QUERO VER QUEM SABE DANÇAR. 

A DANÇA DA CASCAVEL, QUERO VER QUEM SABE DANÇAR. 

REBOLA PARA LÁ, REBOLA ONDULADO 

E ESTICA O PESCOÇO ASSIM. 

E SOBE NO GALHO, BALANÇA O CHOCALHO 

DEPOIS DÁ A MÃO PARA MIM. 

 

A DANÇA DO CARANGUEJO, QUERO VER QUEM SABE DANÇAR. 

A DANÇA DO CARANGUEJO, QUERO VER QUEM SABE DANÇAR. 

https://www.youtube.com/watch?v=slShEL-N1mA


REBOLA PARA LÁ, REBOLA PARA CÁ 

BELISCA O MEU PÉ ASSIM. 

E MEXE O OLHO E ANDE DE LADO 

DEPOIS DÁ A MÃO PARA MIM. 

 

A DANÇA DO PEIXE BOI, QUERO VER QUEM SABE DANÇAR. 

A DANÇA DO PEIXE BOI, QUERO VER QUEM SABE DANÇAR. 

REBOLA PARA LÁ, REBOLA PARA CÁ 

E ABRE A BOQUINHA ASSIM. 

ME DÁ UM BEIJINHO E NADA UM POUQUINHO 

DEPOIS DÁ A MÃO PARA MIM. 

 

A DANÇA DO TUIUIU, QUERO VER QUEM SABE DANÇAR. 

A DANÇA DO TUIUIU, QUERO VER QUEM SABE DANÇAR. 

REBOLA PARA LÁ, REBOLA PARA CÁ 

E VOA NO AR ASSIM. 

E SOBE UM POUQUINHO E DESCE UM POUQUINHO 

DEPOIS DÁ A MÃO PARA MIM. 

 

A DANÇA DA CRIANÇADA, QUERO VER QUEM SABE DANÇAR. 

A DANÇA DA CRIANÇADA, QUERO VER QUEM SABE DANÇAR. 

REBOLA PARA LÁ, REBOLA PARA CÁ 

FAZ UMA CARETA ASSIM. 

E DÁ UMA VOLTINHA, SACODE A CABEÇA 

DEPOIS DÁ A MÃO PARA MIM 

 
BOA BRINCADEIRA! 
BOM APRENDIZADO! 

 
Fonte da letra da música: 
https://www.letras.mus.br/palavra-cantada/ciranda-dos-bichos/ 
acesso em 27 mar 2020 

 
 
 
  

https://www.letras.mus.br/palavra-cantada/ciranda-dos-bichos/


EMEB TATIANA BELINKY – FASE II  
ATIVIDADE: Lavar as Mãos 

 
 
OBJETIVO: Adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, 

alimentação, conforto e aparência. 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: na rotina escolar, incentivamos o hábito de lavar as 
mãos. Em época de pandemia, é o que mais precisamos fazer no momento. 
Vamos então fazer isso cantando? 
 
ATIVIDADES:  

 Assista o vídeo no Youtube, “Palavra Cantada - Lavando as mãos”.   

https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk com sua família 

 Cante com eles a música “Lavar as mãos” (castelo rá-tim-bum). 

COLOCAMOS ABAIXO A LETRA PRA VOCÊS  

https://www.letras.mus.br/castelo-ra-tim-bum/471371/ 

 

 Depois de ouvirem a música com seus familiares, vamos colocar em 
prática a higienização das mãos, seguindo a música, sem deixar de 
esquecer de passar sabão. Lembre que se não tiver água e sabão, use 
o álcool em gel 
 

 O que usamos para higienizar as mãos? Faça um desenho e depois, 
com ajuda de um adulto, escreva os nomes dos objetos que você 
desenhou. Guarde a folha, com seu nome, para levar pra escola quando 
retornar às aulas 
 

 
LETRA – LAVAR AS MÃOS – PALAVRA CANTADA 

UMA 

LAVA A OUTRA 

LAVA UMA 

LAVA A OUTRA 

LAVA UMA 

(MÃO) 

DEPOIS DE BRINCAR NO CHÃO DE AREIA A TARDE INTEIRA 

ANTES DE COMER, BEBER, LAMBER, PEGAR NA MAMADEIRA. 

 

LAVA UMA (MÃO) 

LAVA OUTRA (MÃO) 

https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk
https://www.letras.mus.br/castelo-ra-tim-bum/471371/


LAVA UMA 

LAVA OUTRA (MÃO) 

LAVA UMA 

 

A DOENÇA VAI EMBORA JUNTO COM A SUJEIRA 

VERME, BACTÉRIA MANDA EMBORA EMBAIXO DA TORNEIRA. 

ÁGUA UMA 

ÁGUA OUTRA 

ÁGUA UMA 

(MÃO) 

ÁGUA OUTRA 

ÁGUA UMA 

 

NA SEGUNDA, TERÇA, QUARTA, QUINTA E SEXTA-FEIRA. 

NA BEIRA DA PIA, TANQUE, BICA BACIA, BANHEIRO. 

 
  



EMEB TATIANA BELINKY – FASE II  
BRINCADEIRA: Corrida dos sapatos 

 
OBJETIVOS:  

 Compreender conceitos básicos de velocidade, agilidade, equilíbrio e 
força 

 Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras 
e jogos 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: para se desenvolver de maneira integral, a criança 

precisa brincar. Na escola, apresentamos algumas brincadeiras dirigidas. 
Vamos brincar em casa também?  
 
ATIVIDADES:  

 Com sua família, separe alguns pares de sapatos, organize um 
ambiente e em conjunto determine as suas regras, para realizar a 
atividade 
 

 Coloque os sapatos misturados, os participantes ficam a uma 
determinada distância (a escolha do grupo) 
 

 Dado o sinal todos correm para pegar e colocar seus pares, ganha quem 
conseguir completar a prova em menos tempo 
 

 Podem brincar mais de uma vez. Quando cansarem, pegue uma folha e 
desenhe a brincadeira (deixe a criança desenhar como ela quiser) 
 

BOA DIVERSÃO! 
BOM APRENDIZADO! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



EMEB TATIANA BELINKY – FASE II  
Leitura: a avó do menino – Cecília Meireles 

 
OBJETIVOS 

 trazer aos alunos para o universo da poesia,  

 estimular a imaginação, a capacidade de interpretação e a expressão 
artística, destacando a maneira como a autora brinca com a sonoridade 
das palavras. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: na escola as crianças têm acesso a uma diversidade 

de gêneros textuais e apreciá-los em casa, junto à família é uma boa 
oportunidade para trazer discussões sobre as características dos textos, 
ressaltando ainda que este tipo de atividade valoriza o pensamento infantil e 
desenvolve, progressivamente, a capacidade das crianças compreenderem e 
apreciarem textos poéticos. 
 
ATIVIDADES:  

1. Para a realização dessa atividade, um adulto deve ler a poesia para a 
criança, respeitando as palavras escolhidas pelo autor, a fim de garantir 
o ritmo e entonação.  

2. Depois da leitura, o adulto deve conversar com a criança, perguntar o 
que ela entendeu, o que achou, qual parte mais gostou e porquê (ouça o 
que a criança tem a dizer) 

3. Após a realização dessa atividade, o adulto pode brincar de dominó com 
a criança. Caso não tenha em casa, podem fazer um jogo de dominó 
usando pedaços de papéis. Ensine a criança a jogar e brinque com ela. 

 
BOM APRENDIZADO ! 
BOM DIVERTIMENTO ! 
 
 
A AVÓ DO MENINO – CECÍLIA MEIRELES 
 
A AVÓ VIVE SÓ. 
NA CASA DA AVÓ 

O GALO LIRÓ FAZ “COCOROCÓ!”  
A AVÓ BATE PÃO-DE-LÓ 
E ANDA UM VENTO-TO-TÓ 
NA CORTINA DE FILÓ 
 
A AVÓ VIVE SÓ 
MAS SE O NETO MENINÓ 
MAS SE NETO RICARDÓ 
MAS SE O NETO TRAVESSÓ 
VAI À CASA DA VOVÓ, 
OS DOIS JOGAM DOMINÓ. 
 
Fonte das imagens:  
  

 

              



EMEB TATIANA BELINKY – FASE II 
Músicas com gestos/movimentos: IAPO 

 
OBJETIVOS 
 criar com o corpo formas variadas de expressão;  
 utilizar sons produzidos por materiais diversos em brincadeiras e 

atividades;  
 expressar-se por meio da linguagem oral, escrita espontânea e visual;  
 comparar objetos ao observar suas propriedades. 

 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO 
As atividades com músicas e gestos são utilizadas frequentemente na escola 
pois envolvem as crianças, ativam a linguagem, criatividade, raciocínio, sendo 
realizada em sala de forma prazerosa, transformando o ambiente propício para 
várias aprendizagens. 
 
ATIVIDADE 
1. Acesse no you tube a música “IAPO”   https://youtu.be/AtDjQblhlK8  e veja 

como o grupo Palavra cantada faz de maneira bem divertida, todos da 
família vão gostar de participar e também de serem “desafiados” a acertar 
os movimentos.  

2. Cantar e fazer os gestos junto com a criança.  
 Você pode variar o ritmo da música e não pode errar o gesto; também é 
possível “cantar em silêncio”, só usando os gestos para dar o tempo da 
canção. Outra sugestão é ir tirando as palavras a cada vez que a música é 
repetida, até ficarem somente os gestos. 
 
 
Música: IAPO 
 
IAPO, IA IA, E E E O 
IAPO, IA, IA, E E E 
IAPO, IA, IA E E 
IAPO E TUQUE, TUQUE 
IAPO E TUQUE, TUQUE, E E E 
  

 
 
 

https://youtu.be/AtDjQblhlK8

