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 SEGUNDA-FEIRA 

25/10 

TERÇA-FEIRA 

26/10 

QUARTA-FEIRA 

27/10 

QUINTA-FEIRA 

28/10 

SEXTA-FEIRA 

29/10 

ATIVIDADES          VIDEOAULA  
 
Projeto: Brincando com a 

música. 

Música: A canoa virou e 

Se eu fosse um peixinho. 

*Apresentar a música: A 

canoa virou e s\se eu 

fosse um peixinho. 

*Cantar a música 
mostrando o nome das 
crianças ou a foto delas. 
 
*Solicitar que a criança 
pinte os dois lados de 
uma folha branca, usando 
giz de cera ou lápis de cor. 
  
Assistir o vídeo da 
dobradura de um barco, 
em seguida, pedir para 
que os responsável realize 
a atividade com sua 
criança. 

        VIDEOAULA  
 
Projeto: Brincando com a 

música. 

 Música: Como pode um 

peixe vivo. 

*Apresentar a música: 

Peixe vivo.   

* Cantar a música para as 
crianças. 
 
*Solicitar a ajuda do 
responsável para 
carimbar a mão de sua 
criança no xerox que está 
no caderno de desenho.  
 
*Pedir para que as 
crianças completem o 
desenho do peixinho, 
personagem da nossa 
música.  
 

              VIDEOAULA 
 
Projeto: Brincando com a 

música. 

Música: A galinha do 

vizinho 

*Apresentar a música: A 

galinha do vizinho. 

* Cantar a música para as 

crianças, e convida-las 

para cantarem e 

realizarem os gestos da 

cantiga. 

*Pedir para que as 
crianças com a ajuda do 
responsável, pinte a 
galinha e o ninho da folha 
de atividade que está no 
caderno de desenho. 
  
*Solicitar para que a 
criança molhe a ponta 
indicador na tinta guache 

           VIDEOAULA 
 
Projeto: Brincando com a 

música. 

Música: Marcha soldado 

 
Música: Marcha soldado 

*Apresentar a música: 

Marcha Soldado. 

*Cantar a música para as 

crianças, e convida-las 

para cantarem e 

realizarem os gestos da 

cantiga. 

*Pedir para que as 

crianças com a ajuda de 

um responsável, recorte e 

dobre uma folha para 

formar o chapéu do 

soldado. 

         VIDEOAULA 
 
Projeto: Brincando com a 

música. 

  Música: A dona aranha  

*Apresentar a música: A 

dona aranha. 

* Cantar a música para as 

crianças, e convida-las 

para cantarem e 

realizarem os gestos da 

cantiga. 

*Solicitar a ajuda do 
responsável para 
carimbar a mão de sua 
criança no xerox que está 
no caderno de desenho.  
 
*Pedir para que as 
crianças completem o 
desenho da aranha 
personagem da nossa 
música.  



 
*Colar o barco na folha de 
atividade que está no 
caderno de desenho. 
 

*Em sala de aula ouvir a 

música e realizar a 

atividade propostas. 

*Em sala de aula ouvir a 
música e realizar a 
atividade propostas. 

e carimbe dez ovinhos 
dentro do ninho. 
            
*Em sala de aula ouvir a 
música e realizar a 
atividade propostas. 

*Pedir para a criança 

colorir e enfeitar com 

lápis de cor, giz de cera, 

tinta guache e etc. 

*Em sala de aula ouvir a 

música e realizar a 

atividade proposta. 

*Em casa registrar com 
foto ou vídeo no grupo de 
pais.   
 

 

 

 
*Em sala de aula ouvir a 
música e realizar a 
atividade propostas. 

 Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

Whatzapp):  

 

Vídeo Youtube -  
Música: A canoa virou-  

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

Whatzapp):  

 

Vídeo Youtube -  

Música: Se eu fosse um 

peixinho- 

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

Whatzapp):  

 

Vídeo Youtube -  
Música: A galinha do 
vizinho-  

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

WhatsApp): 

 

Vídeo Youtube -  

Música: Marcha 

soldado. 

 

 

 

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

Whatzapp): 

 

Vídeo do Youtube –
Música: A dona aranha-  
 

 

 

 


