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Música (paródia com a melodia da música Atirei um pau no gato!) 

 

Eu sou muito pequeno  no  

Mas compreendo do 

Muitas coisas sas  

E eu já sei sei 

Que a natureza za 

Deve ser deve ser 

Respeitada. 

 

Eu sou muito pequeno no 

Mas compreendo do 

Muitas coisas sas 

E eu já sei sei 

Que as pessoas as 

Devem ser devem ser 

Bem tratadas 

 

Eu sou muito pequeno no 

Mas compreendo do 

Muitas coisas sas 

E eu já sei sei 

Que os animais mais 

Devem ser devem ser 

Bem cuidados 

 

Eu sou muito pequeno no 

Mas compreendo do 

Muitas coisas sas 

E eu já sei sei 

Que as crianças ças 

Devem ser devem ser 

Muito amadas. 

 

Objetivos: 

 

- Construir o conceito de número e numeral. 

- Perceber no contexto social como a natureza, os animais, as pessoas e as crianças são 

tratadas; 

- Trabalhar em grupo 

- Construir argumentos 

 

Atividades 

 

1. Cantar a música com as crianças e depois ler e ajudá-las a compreender o 

significado dos versos. 



2. Dividir a sala em quatro grupos e dar revistas para as crianças. Dar uma parte da 

música para cada grupo e pedir que elas separem figuras que representem aquilo 

que aquela parte da música fala. Organizar as figuras escolhidas num painel. 

3. Cada grupo apresenta para a turma e explica porque escolheu as figuras para 

representar a sua parte da música.. 

4. Pedir que as crianças olhem os murais dos colegas e desenhem aquela figura que 

mais lhes chamou a atenção. 

5. Pedir que recortem figuras de crianças e montar um dominó com elas, 

construindo o conceito de número e associando-o ao numeral. 

6. Ensinar a jogar dominó em grupos de quatro. 

7. Solicitar que montem outros grupos com figuras de animais ou objetos, colem 

em uma folha de sulfite e indiquem qual o numeral que representa aquela 

quantidade. 


