Aula de musicalização Professora Fabiane
Segunda-feira 13 de abril de 2020
Pesquisas e estudos científicos mostram que crianças que crescem em ambientes ricos
em estímulos de qualidade levam o cérebro a se desenvolver mais rapidamente. A música
interessa a criança desde bem pequena, por isso deve ser utilizada para estimulá-la. A música
funciona como um importante precursor no desenvolvimento das aptidões linguísticas da
criança, assim como da sua inteligência, capacidade de expressão e da coordenação motora.
Por meio do ritmo, melodia e o timbre, a música facilita o trabalho relacional da criança e
consequentemente o desenvolvimento das suas competências sociais.
Nessa primeira aula vou passar algumas músicas para trabalhar com a criança. Como
as crianças aprendem por meio da repetição vou trabalhar com as mesmas músicas durante
essa semana (segunda, quarta e sexta-feira). Algumas atividades podem ser realizadas
sentadas e outras em pé.
Obs: Abaixo de cada canção estarei disponibilizando um link do youtube para que os
pais aprendam o ritmo da música para poder cantar com seus pequenos.
Pais -Importante lembrar que a internet será para ajudá-los, porém gostaria que
realizassem a atividade com seu filho, podendo mudar os passos e utilizar da sua
criatividade e da criança.
Sentado de frente para a criança, começar a cantar a música batendo palma no ritmo.
1ª música: Viajar Pelo Safari
Mundo Bita
Vamos viajar até onde o sol possa nos guiar
Vamos para a África
Juntos a sorrir dar as nossas mãos e nos divertir
O safari descobrir
Qual a cor da zebra? Não se sabe ao certo
Será que ela é branca e preta
Ou será que é o inverso?
Olha o elefante, quantos quilos têm?
Eu duvido muito mesmo que não passe de cem
Vamos viajar até onde o sol possa nos guiar
Vamos para a África
Juntos a sorrir dar as nossas mãos e nos divertir
O safari descobrir
Dona hiena vive dando gargalhadas
Acho que um palhaço lhe contou…
Link: https://www.youtube.com/watch?v=9WFYuIu7BKA

2ª música: Lavadeira
O sol vem nascendo ali (aponte de onde vem o sol)
Eu vi uma velhinha assim (imitar uma velhinha com bengala)
Com a trocha deste tamanho (mostre o tamanho da trocha com roupas)
E a água baixinha assim (mostre o tamanho da água)
Lava lava lavadeira (cante, dance e faça o movimento sugerido na cantiga)
Quanto mais lavar mais cheira (2x)
Enxagua ….
Torce....
Passa …
Dobra …
Guarda..
Link: https://www.youtube.com/watch?v=RSdewJtG3E8

Observação: Gostaria que cantassem pelo menos duas vezes cada música.
DIVIRTAM-SE e estou a disposição para qualquer dúvida.

Aula de dança Professora Fabiane
Terça-feira 14 de abril de 2020
A Dança na Educação Infantil tem um papel fundamental no desenvolvimento da
criança, pelas possibilidades de proporcionar uma diversidade de vivências, através de
atividades nas quais elas possam descobrir várias formas de se movimentar, construindo
conceitos e ideias sobre o movimento e suas ações. Além disso, é um meio favorável, para

que as crianças conheçam seu corpo, as suas limitações, enfrentem desafios, interajam com
outras pessoas, expressem sentimentos e se comuniquem através da linguagem corporal,
desenvolvendo suas capacidades físicas e intelectuais. Fazendo dessa arte um meio de
educação para formar pessoas conscientes e críticas.
Nesta aula passarei uma música que sugere movimentos para dançar com as crianças.
Estarei disponibilizando o link para acesso no youtube para que possam utilizar a música e
aprender a coreografia.
Pais -Importante lembrar que a internet será para ajuda-los, porém gostaria que
realizassem a atividade com seu filho, podendo mudar os passos e utilizar da sua
criatividade e da criança.
1ª Dança: Mosquito Tic
Link da música: https://www.youtube.com/watch?v=wD3Kp9dCU90
A maioria dos alunos já conhecem essa e adoram, divirtam-se!!

DIVIRTAM-SE e estou à disposição para qualquer dúvida.

Aula de musicalização Professora Fabiane
Quarta-feira 15 de abril de 2020
Obs: Abaixo de cada canção estarei disponibilizando um link do youtube para que os
pais aprendam o ritmo da música para poder cantar com seus pequenos.
Como mencionei anteriormente as canções serão as mesmas, porém a execução terá
algumas mudanças. Agora além de só bater palmas no ritmo (aula de segunda-feira) vocês
podem realizar gestos conforme a música. Em algumas partes bate palma, outra se
movimenta e outra faz gestos. Usem sua imaginação e a das crianças.
Ex: Vamos viajar (se movimenta pela sala) até onde o sol (aponta para o sol) possa nos
guiar ....

1ª música: Viajar Pelo Safari
Mundo Bita
Vamos viajar até onde o sol possa nos guiar
Vamos para a África

Juntos a sorrir dar as nossas mãos e nos divertir
O safari descobrir
Qual a cor da zebra? Não se sabe ao certo
Será que ela é branca e preta
Ou será que é o inverso?
Olha o elefante, quantos quilos têm?
Eu duvido muito mesmo que não passe de cem
Vamos viajar até onde o sol possa nos guiar
Vamos para a África
Juntos a sorrir dar as nossas mãos e nos divertir
O safari descobrir
Dona hiena vive dando gargalhadas
Acho que um palhaço lhe contou…
Link: https://www.youtube.com/watch?v=9WFYuIu7BKA

2ª música: Lavadeira
O sol vem nascendo ali (aponte de onde vem o sol)
Eu vi uma velhinha assim (imitar uma velhinha com bengala)
Com a trocha deste tamanho (mostre o tamanho da trocha com roupas)
E a água baixinha assim (mostre o tamanho da água)
Lava lava lavadeira (cante, dance e faça o movimento sugerido na cantiga)
Quanto mais lavar mais cheira (2x)
Enxagua ….
Torce....
Passa …
Dobra …
Guarda..
Link: https://www.youtube.com/watch?v=RSdewJtG3E8

Observação: Gostaria que cantassem pelo menos duas vezes cada música.

Aula de dança Professora Fabiane
Quita-feira 16 de abril de 2020
Nesta aula passarei algumas músicas que sugerem movimentos para dançar com as
crianças. Estarei disponibilizando o link para acesso no youtube para que possam utilizar a
música e aprender a coreografia.

1ª dança: Cabeça, ombro, joelho e pé
Link da dança: https://www.youtube.com/watch?v=aBgIIhRjdmI

2ª dança: Formiguinha
Link da dança: https://www.youtube.com/watch?v=78xEaW5GJ0g

Gostaria que cada dança fosse repetida pelo menos uma vez. Qualquer
dúvida estou à disposição.
DIVIRTAM-SE!!!

Aula de musicalização Professora Fabiane
Sexta-feira 17 de Abril de 2020
Obs: Abaixo de cada canção estarei disponibilizando um link do youtube para que os
pais aprendam o ritmo da música para poder cantar com seus pequenos.
As canções continuam as mesmas. Agora vamos utilizar duas colheres para fazer o
ritmo. Ao invés de bater palmas no ritmo da música vocês utilizarão as colheres batendo uma
na outra e no ritmo. Essa atividade pode ser realizada sentado de frente um para o outro.
1ª música: Viajar Pelo Safari
Mundo Bita
Vamos viajar até onde o sol possa nos guiar
Vamos para a África

Juntos a sorrir dar as nossas mãos e nos divertir
O safari descobrir
Qual a cor da zebra? Não se sabe ao certo
Será que ela é branca e preta
Ou será que é o inverso?
Olha o elefante, quantos quilos têm?
Eu duvido muito mesmo que não passe de cem
Vamos viajar até onde o sol possa nos guiar
Vamos para a África
Juntos a sorrir dar as nossas mãos e nos divertir
O safari descobrir
Dona hiena vive dando gargalhadas
Acho que um palhaço lhe contou…
Link: https://www.youtube.com/watch?v=9WFYuIu7BKA

2ª música: Lavadeira
O sol vem nascendo ali (aponte de onde vem o sol)
Eu vi uma velhinha assim (imitar uma velhinha com bengala)
Com a trocha deste tamanho (mostre o tamanho da trocha com roupas)
E a água baixinha assim (mostre o tamanho da água)
Lava lava lavadeira (cante, dance e faça o movimento sugerido na cantiga)
Quanto mais lavar mais cheira (2x)
Enxagua ….
Torce....
Passa …
Dobra …
Guarda..
Link: https://www.youtube.com/watch?v=RSdewJtG3E8

Observação: Gostaria que cantassem pelo menos duas vezes cada música.

DIVIRTAM-SE e estou à disposição para qualquer dúvida.

