Atividades de musicalização e dança do dia 20/04/20 a 24/04/20
Segunda- feira 20/04/2020
Atividade: Para essa atividade vamos precisar de um pote de plástico uma
panela e duas colheres de pau ou pedaços pequeno de madeira. Coloca o pote e
a panela virado para baixo um do lado do outro na frente da criança e segura as
colheres ou madeira na mão. Pronto está feita a sua bateria agora é só escolher
as músicas e tocar e cantar.

Terça- feira 21/04/2020
FERIADO

Quarta- feira 22/04/2020
Atividade: Contar a historinha para a criança. Pode ser contada antes de tomar
banho para que seja mais divertido. Enfatizar a importância da higiene nesse
momento que estamos passando.

Para a água, patinho!

Era uma vez um patinho pequenino, bonito, inteligente e amarelinho, que gostava de
brincar, correr, cantar, saltar e nadar.
Mas não gostava de tomar banho.

A sua mamãe, preocupada, inventou-lhe uma canção.
Pegando na esponja e no sabão, cantava na banheira:
“Para a água, patinho, vamo-nos lavar e com o sabãozinho vamo-nos esfregar.”
O patinho ouviu a canção e escondeu-se debaixo da cama, mas a mamãe continuava a
cantá-la.
O patinho, curioso, quis ver o que fazia a mamãe no banho e…
- QUAC!- gritou o patinho.
A mamãe brincava e cantava, entretida com a espuma.
Estava mesmo a divertir-se!
O patinho correu a mergulhar na banheira, para cantar a canção e brincar junto com a sua
mamãe.

Quinta- feira 23/04/2020
Colocar a música para tocar e dançar reproduzindo os gestos que a mesma fala.
1ª Dança: Estátua
Link da música: h ttps://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-1o
Mão na cabeça
Mão na cintura
Um pé na frente e o outro atrás
Agora ninguém pode se mexer, estátua
Um braço pra cima
Um braço pra frente
Cruzando as pernas
Bumbum para trás
Agora ninguém pode se mexer, estátua
Rodando, rodando
Braços esticados
Não pode parar continue rodando
Quero saber quem é que consegue ficar parado
Estátua
Mão na cabeça
Mão na cintura
Um pé na frente e o outro atrás
Agora ninguém pode se mexer, estátua

Sexta- feira 24/04/2020
Atividade- Sentar com a criança e cantar a música. Vou disponibilizar o link para quem não
conhece a melodia.
https://www.youtube.com/watch?v=gjz9PM4iWWg

Do Ré Mi Fa
Havia um pastorzinho
Que andava a pastorear
Saiu de sua casa
E pôs-se a cantar
Dó, ré, mi, fá, fá, fá
Dó, ré, dó, ré, ré, ré
Dó, sol, fá, mi, mi, mi
Dó, ré, mi, fá, fá, fá
Dó, ré, mi, fá, fá, fá
Dó, ré, dó, ré, ré, ré
Dó, sol, fá, mi, mi, mi
Dó, ré, mi, fá, fá, fá
Chegando ao palácio
A rainha lhe falou
Ó lindo pastorzinho
O seu canto me alegrou
Dó, ré, mi, fá, fá, fá
Dó, ré, dó, ré, ré, ré
Dó, sol, fá, mi, mi, mi
Dó, ré, mi, fá, fá, fá

Pais ou responsáveis: Se acaso não souberem as músicas da aula de quinta e
sexta-feira e não conseguirem acessar a internet para conhece-las peço que
utilizem uma outra música conhecida e que tem acesso. Só lembrando que as
duas canções que passei são conhecidas pelos alunos, pois já trabalhava com
eles na creche.

