
Pré-Escolar Afonso Edmundo Dresch – Treze Tílias 

Vigésima Sexta Atividade de Musicalização – Professor Gilvane P. Leiser 

Queridos pais/responsáveis, espero encontrá-los bem! 

Nesta semana, no dia 12 de outubro, comemora-se o Dia das Crianças, e como proposta de 
atividade, as crianças, juntamente com os pais/responsáveis podem realizar: 

Atividades para a Semana da Criança 

BRINCADEIRAS MUSICAIS - COM VÍDEO: 

 Brincadeira “Lavar Roupa” – Sugestão da brincadeira no vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=eXdyDSUweo0 

 Brincadeira “PocPoc da Pipoca” – Sugestão da brincadeira no vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=4q77k4WHoS8 

 Brincadeira “Coreografia Olha o Avião” – Sugestão da dança no vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=8TYVYM18w6U 

 Brincadeira da Colher – Sugestão da brincadeira no vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=DZR386kWqf4 

BRINCADEIRAS 

 Brincadeira “Show de Karaokê”  

Que tal animar a casa com um show daqueles? Vocês podem escolher as músicas favoritas de vocês 

para cantarem juntos, como em um verdadeiro karaokê! Aproveitem, arrastem o sofá e já façam uma 

pista de dança da sala. Com certeza a diversão em família estará garantida! 

 

 Brincadeira “Dança das Cadeiras” 

Como brincar: Faz-se uma roda de cadeiras e outra de pessoas, sendo que o número de cadeiras 

deve ser sempre um a menos que o de pessoas. Toca-se uma música animada. Quando a música 

parar, todos devem sentar em alguma cadeira. Quem não conseguir sentar, é eliminado e tira-se mais 

uma cadeira. Ganha quem sentar na última cadeira. 

 

 Brincadeira “Meu Barquinho Amarelinho está Carregadinho de...” 

Como brincar: Os participantes podem ficar sentados um de frente para o outro. O primeiro começa 

"“Meu Barquinho Amarelinho está Carregadinho de farinha" (ou qualquer item/objeto). 

O próximo deverá dizer "“Meu Barquinho Amarelinho está Carregadinho de farinha e meias" (ou seja, 

repete o que o primeiro disse e acrescenta seu próprio objeto). E assim sucessivamente. Quem errar 

sai do jogo, assim o último que conseguir lembrar a ordem completa de objetos é o vencedor (ou 

pode-se encerrar o jogo ao perceber os primeiros sinais de desinteresse). 
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https://www.youtube.com/watch?v=DZR386kWqf4


 Brincadeira “Adivinhe de Onde Vem o Som” 

Para essa brincadeira você vai precisar de vários objetos para reproduzir diferentes sons, podem ser 

potinhos com grãos dentro, folhas de papel, potinhos vazios, lápis ou palitos de madeira… brinquem 

de explorar o som de cada objeto. Depois de brincar, a criança fecha os olhos, você, pai/responsável 

faz um barulho e ela tem de adivinhar qual som é aquele. E aí será a sua vez de fechar os olhos e 

deixar que a criança escolha um som para você adivinhar de qual objeto vem. 

 

 Brincadeira “Afunda ou Boia”  

A brincadeira do afunda ou boia diverte toda a família e deixa os pequenos bastante curiosos quanto 

ao motivo. Quando a densidade do objeto, comparada com a da água, for maior significa que o objeto 

é mais pesado. Quando a densidade for menor, o objeto é mais leve. Para brincar é simples. 

Vocês vão precisar de: • bacia/balde com água • frutas ou legumes (que você tiver em casa) • objetos 

com diferentes tamanhos e pesos: borracha, lápis, régua, colher, copo plástico, potinhos • alimentos 

crus: ovos, feijão, macarrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abraços, Professor Gilvane P. Leiser 

Telefone para contato: 49 – 9 9840-5894 


