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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 04/03/2021 (Quinta-feira) 

Título da Atividade 04: Movimentando o corpo. 

 

Objetivos específicos:  

• Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinado 

movimentos e seguindo orientações. (EI02CG03);  

• Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos 

e brincadeiras. (EI02CG01); 

• Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios. (EI02EO02);  

• Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações 

e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, 

teatro, música. (EI03CG01); 

• Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias. (EI02TS03). 

 

Proposta pedagógica:  

Aprender sobre o corpo humano é uma etapa de muita importância na vida de uma 

criança. É nesta fase que o pequeno descobre mais sobre as funções motoras e de 

sentidos. Pensando nisso iremos aprender sobre as partes do corpo estimulando a 

criança a cantar e dançar a música cabeça, ombro, joelho e pé. 

 

Materiais: 

Aparelho de som, TV ou outros materiais se necessário. 
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Sugestões para as famílias:   

• Organize um espaço para realização da atividade; 

• Ensine para a criança a letra e a melodia da música cabeça, ombro, joelho e pé; 

• Repita quantas vezes forem necessárias até as crianças memorizarem; 

• Cantar apontando para a parte do corpo toda vez que for mencionada na música; 

• Convide a criança para participar cantando e fazendo a coreografia; 

• Faça devagar as primeiras vezes para permitir que as crianças reconheçam a parte do 

corpo mencionada ao mesmo tempo que observam seu movimento; 

• Cantem e dancem algumas vezes faça de uma forma alegre e divertida! 

• Fotografe e registre o momento; 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

Link da música; 

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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