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Para matar um pouco da  

saudade. 

Mural das nossas 

atividades: 
 

 

 

 
 

 

 



Atividade 8 

 

MÚSICA, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

 
 

SEU LOBATO TINHA UM SÍTIO 
 

Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô 
E nesse sítio tinha uma vaquinha, ia, ia, ô 

Era mu, mu, mu pra cá 
Era mu, mu, mu pra lá 

Era mu, mu, mu pra todo lado, ia, ia, ô 

Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô 
E nesse sítio tinha um pato, ia, ia, ô 

Era quá, quá, quá pra cá 
Era quá, quá, quá pra lá 

Era quá, quá, quá pra todo lado, ia, ia, ô 

Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô 
E nesse sítio tinha um gato, ia, ia, ô 

Era miau miau miau pra cá 
Era miau miau miau pra lá 

Era miau miau miau pra todo lado, ia, ia, ô 

Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô 
E nesse sítio tinha um cachorro, ia, ia, ô 

Era au au au pra cá 
Era au au au pra lá 

Era au au au pra todo lado, ia, ia, ô 

Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô 
E nesse sítio tinha uma galinha ia, ia, ô 

Era pópópó pra cá 
Era pópópó pra lá 

Era pópópó pra todo lado, ia, ia, ô 

Era mu mu mu pra cá 
Era quá quá quá pra lá 

Era miau miau miau pra cá 
Era au au au pra lá 

Era mu quá miau au pó pó mu 
Era pópópó pra todo lado, ia, ia, ô 

 

(pode-se trocar ou acrescentar animais) 

 

VÍDEOS BEM LEGAIS! 

POSTAREI NO GRUPO 



Atividade 9 
LUVA MUSICAL 

Materiais: 
 
– folha ofício, papelão, papel colorido 
– pincel, tinta 
– giz de cera , lápis de cor, canetinhas coloridas, lápis  
– cola, tesoura 
– luvas (limpeza, descartáveis ou de inverno) 
-- palitos 

 
MODELOS: 
 

 Desenhar as mãos e os bichos na folha ou papelão e colocar um palito. 
 Usar luvas (que tiver em casa), desenhar os animais e colar na ponta dos dedos. 
 Desenhar as mãos em um tecido duplo, colar e formar as luvas; desenhar e colar 

os animais. 
 Desenhar os bichos na ponta dos dedos se for luvas de limpeza ou descartáveis. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍDEO 

BEM LEGAL!  

POSTAREI NO GRUPO 



Atividade 10 
“O QUE AS FIGURAS 
LEMBRAM DA NOSSA 

FAZENDA?” 
 

Materiais: 
 
– folha ofício, papelão, papel colorido 
– giz de cera , lápis de cor, canetinhas coloridas, lápis  
– cola, tesoura 
– pote das formas (quem fez com os picotes de papel colorido) 

 
MODELOS: 
 

 Cortar a folha ao meio (tipo uma ficha), colar ou desenhar uma figura. 
 A criança fará um desenho a partir daquela imagem de algum animal ou objeto 

da fazenda. 
 
 

 

 

 

 

VÍDEO 

BEM 

LEGAL!  
POSTAREI NO GRUPO  

  

Diálogos com as fichas: “O que esta forma lembra na fazenda?”; “O bichinho 
como o quê?”; “Vamos brincar de figura sonora: Que som faz o/a...?”; 
“Caracterizando os bichos: quantas patas? Tem pena/pele/couro/pelo? Voa, 

nada, anda, pula? É grande ou pequeno? Pode ter em casa na cidade ou só na fazenda?”...  



Atividade 11 

 

 

“O QUE TEM NA 
MINHA CASA 

QUE LEMBRA A 
FAZENDA?” 

 

 

 

 
Encontrei na minha casa: 

 Carne- gado/galinha 
 Bacon- porco 
 Ovos- galinha 
 Leite- vaca 
 Pipoca – milho 
 Bergamota- pomar 
 Cenoura, batata, batata-doce, milho- horta 
 Espantalho- horta 

                                                                             

 
VÍDEO BEM LEGAL!  

POSTAREI NO GRUPO  
 

 

Diálogos com as crianças. Pode-se usar as fichas ou as luvas que fizeram 
dos animais: “O que temos em casa que lembra ou tem ou veio da fazenda?”; 
“Vamos procuras?”; “Vamos colocar na mesa cada coisa perto do animal que 
lembra!”... 



Cada um na sua casa. 

 
Em breve, estaremos juntos! 

Saudades! 
 

BEIJOS, PROFª DANI 
MATERNAL B 

EMEI PRIMEIROS PASSOS 
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