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AGORA PARA ENCERRARMOS A AULA QUE TAL TOCAR, CANTAR  E DANÇAR? 

Você tem algum instrumento na sua casa? 

Se não tiver podemos confeccionar sabia? 

Deixo algumas sugestões que podem ser confeccionados com recursos alternativos que você pode ter na sua 
casa: 

  

 



 

MUSICAS: 

Fui Morar numa Casinha 
Fui morar numa casinha-nhá 
Infestada-da de cupim-pim-pim 
Saiu de lá-lá-lá uma lagartixa-xá 
Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim 
Prrrre-prrrre 

Fui morar numa casinha-nhá 
Enfeitada-da de florzinha-nha 
Saiu de lá-lá-lá uma princesinha-nhá 
Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim 
Muax-muax 

Fui morar numa casinha nhá-nhá 
Infestada-da de morceguinho-nhô 
Saiu de lá-lá-lá uma bruxinha-nhá 
Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim 
Ihhh-ihhh-ihhh-ihhh 

Fui morar numa casinha-nhá 
Infestada-da de cupim-pim-pim 
Saiu de lá-lá-lá uma lagartixa-xá 
Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim 
Prrrre-prrrre 

Fui morar numa casinha-nhá 
Enfeitada-da de florzinha-nha 
Saiu de lá-lá-lá uma princesinha-nhá 
Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim 
Muax-muax 

Fui morar numa casinha-nhá 
Enfeitada-da de pintinha-nhá 
Saiu de lá-lá-lá uma galinha-nhá 
Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim 
Bó-có-có-có-có-có-có 

https://www.youtube.com/watch?v=V7dnRKiqCt



 

A casa bem fechada 
Era uma casa, bem fechada (2x) 
Abre a janelinha, deixa o sol entrar (2x) 
Perto da casa tem uma arvore (2x) 
E os passarinhos, pousam nela assim (2x) 
Perto da arvore, tem uma ponte (2x) 
E por baixo dela passa um rio assim (2x) 
Esta trovejando e escurecendo (2x) 
Fecha a janelinha, que ja vai chover. (2x) 

https://www.youtube.com/watch?v=k-VPcVSDtNE 

 

Atividades de educação Física 

Alongamento 

 Vamos começar nossa aula com nosso alongamento. 

*Primeiro leve os dois braços para cima segure, conte até 15 e solte.  
*Leve os dois braços a frente do corpo conte até 15 e solte. 
*Coloque os dos braços para trás conte até 15 e solte. 
*Coloque a mão na cintura e faça movimentos de giros, para aquecer quadril. 
*Abra as perninhas em formato de v, abaixe até tocar no pé direito conte até 15, 
depois vá até o pé esquerdo e conte até 15 novamente, levante.... 
*Façam 15 polichinelos. 

* Façam uma corridinha contando até 20.  

 A brincadeira de hoje é Elefantinho colorido:  
*A Brincadeira consiste em achar as cores... Podemos brincar com os pais ou irmãos, 

um dos irmãos ou pais vai dizer “elefantinho 1,2,3 e escolher uma cor...tipo vermelho” 
a criança deverá procurar a cor e tocar nela e a brincadeira vai continuando ate 
cansar. 
 

 Vamos pegar uma bola, pode ser de futebol, vôlei a bola que você tiver em casa. Vá 
ate um lugar livre jogue a bola e corra atrás da mesma até você conseguir para lá, em 
seguida tente mante lá em seu poder sem que ela escape do pé e ande por este local, 
chute a e tente pegar ela novamente, chute a bola contra uma parede e tente fazer 
ela parar. 

 Faça duas bolinha de meia ou se tiver bolinha pequena de borracha pode ser, peça 

ajuda para um irmão se não tiver irmão peça ajuda para o pai ou a mãe. 
*A atividade vai consistir em... pegue as duas bolinhas cada um de vocês ficará com 
uma bolinha, vocês irão fazer uma troca de bolas entre vocês chutando as, pode ser 
durante 10 minutos. 

 Pegue uma bolinha de tênis ou pingue pongue, e uma vrinha. 
*jogue a bolinha no chão ela vai saltar quando ela chegar próximo de vocês, vocês 
terão que acertar ela com a varinha. Faça ate acertar ou durante uns 20 min. 

 



Atividade de Artes Pré 2 
 

Prof.ª Bruna Rocha 
 
VAMOS RELEMBRAR AS FORMAS GEOMÉTRICAS. 

A PROFESSORA IRÁ DISPONIBILIZAR UM VÍDEO NO GRUPO DO WHATSAAP COM UMA MÚSIQUINHA LINDA. 

FIQUE LIGADINHOS! BEIJINHOS <3 <3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Receita Nutritiva 
 

Panqueca colorida 

 

Ingredientes: 

 2 ovos; 

 1 cenoura pequena crua OU  

o 1 xícara (chá) de espinafre cru OU  

o 1 beterraba pequena cozida; 

 2 xícaras (chá) de farinha de trigo; 

 1 colher (sopa) de aveia; 

 2 xícaras (chá) de leite integral; 

 1 colher (chá) de sal 

 

Modo de preparo: 

Bater todos os ingredientes no liquidificador, menos a aveia. Depois acrescente a aveia e misture bem. Pegue 

uma concha ou uma colher de sopa e despeje em uma frigideira média em fogo médio. Espalhe virando a frigideira 

para que fique uma massa fina. Quando um lado estiver dourado, vire e doure o outro.  

Sirva com o recheio de sua preferência. Sugestões: verduras (espinafre, couve), frango desfiado, carne moída 

ou ovos mexidos. 

 

A aveia é um cereal de excelente valor nutricional. Destaca-se dentre outros cereais por seu teor e qualidade 

de proteínas, além de vários nutrientes como o magnésio, fósforo, zinco e fibras. As fibras ajudam no 

funcionamento do intestino, na sensação de saciedade (sentir menos fome), reduzem a absorção de açúcar e 

gordura no sangue, entre outros benefícios. Acrescente em sua alimentação aos poucos a aveia; pode ser 

acrescentada em iogurtes, frutas, leite, saladas e preparações.  

 

 

Beijos da Nutri Bianca Pivatto! 

 




