
Primeira Atividade de Musicalização – Professor Gilvane P. Leiser 

Telefone para contato: 49 – 9 9840-5894 

Turma: Pré-Escolar I 

Materiais Utilizados: 1 canetinha hidrocor ou caneta. 

 

Queridos pais/Responsáveis! 

A primeira atividade será realizada com auxílio, onde vocês desenharão na mão da criança 

um “monstro”, que representa o Corona vírus e outros vírus e bactérias que estão presentes nas 

nossas mãos e poderão estar explicando o que significa o desenho. 

Após desenharem e explicarem, podem assistir ao vídeo “Palavra Cantada – Lavar as Mãos”, 

do canal Palavra Cantada, disponível no link do Youtube – 

www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk 

Depois de assistirem ao vídeo, as crianças, cada vez que forem lavar as mãos poderão cantar 

a música como forma de recordar a importância de lavar as mãos. 

Espera-se que, ao final do dia, a criança tenha “eliminado” o desenho de sua mão, eliminando 

também os vírus e bactérias. 

Esta atividade pode ser realizada durante todos os dias desta semana, lembrando sempre de 

cantar a música. 

Segue também a letra da música: 

Lavar As Mãos - Arnaldo Antunes 

Uma 
Lava outra, lava uma 
Lava outra, lava uma mão 
Lava outra mão, lava uma mão 
Lava outra mão 
Lava uma 

Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira 
Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira 
Lava uma (mão), lava outra (mão) 
Lava uma, lava outra (mão) 
Lava uma 

A doença vai embora junto com a sujeira 
Vermes, bactérias, mando embora embaixo da torneira 
Água uma, água outra 
Água uma (mão), água outra 
Água uma 

A segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira 
Na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira 
Lava uma mão, mão, mão, mão 
Água uma mão, lava outra mão 
Lava uma mão 
Lava outra, lava uma 

Letra da música disponível no link : https://www.letras.mus.br/arnaldo-antunes/91646/ 

Observação: Ao longo da semana, as crianças, juntamente com os pais/responsáveis 

poderão guardar diversos materiais reciclados (rolinho de papel higiênico, tampas de 

garrafa PET, caixa de papelão, entre outros), para a realização das atividades das próximas 

semanas. 

http://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk
https://www.letras.mus.br/arnaldo-antunes/91646/

