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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 04/11/2020 

Título da Atividade: Nossos pezinhos.  

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e 

desejos (EI01CG01). 

• Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes (EI01CG02); 

• Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, 

brincadeira e descanso (EI01EO05).  

 

Resumo: 

A mais de 40 anos no interior do “Teatro Municipal Fausto Beline Degani”, são realizadas 

aulas de Ballet, com a professora Alzirinha Helena Contiliani, mais conhecida como “Tia 

Alzirinha”, onde são atendidas em média 130 crianças por ano.  

Sendo assim hoje a Tia Alzinha irá representar todos os dançarinos de nossa cidade.  

Apesar dos dançarinos utilizar o corpo inteiro, a parte do corpo mais utilizada acaba sendo 

os pés, afinal eles são responsáveis por nos embalar no ritmo das músicas.   

Hoje nós iremos dançar a música do “Palavra Cantada”, “Pé com pé” para que as crianças 

possam reconhecer esta parte do nosso corpo que é tão importante. 

 

Materiais: 
• Vídeo com a Apresentação da “Tia Alzirinha”; 

• Música Pé com Pé.  

 

Espaços:  

Sugiro que está atividade aconteça em local bem espaçoso, para que a criança possa se 

locomover sem que nenhum obstáculo atrapalhe.   

  

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  
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Observe Atentamente: 

Observe como será a reação da criança ao ouvir a música Pé com pé. Será que ela irá 

movimentar seu corpo no ritmo da música, fazendo a associação com o membro do corpo que 

é citado na música?   

Note também como estará o tempo de concentração dela neste dia, caso perceba  muita agitação 

escolha outro horário para realizar a atividade.   

 

O que fazer durante?  

Para que a criança tenha familiaridade com o assunto que iremos trabalhar, primeiramente 

apresente o vídeo da “Tia Alzirinha”, juntamente com a amostra de dança que serão enviados 

via WhatsApp.  

Coloque a música “Pé com pé” do grupo “Palavra Cantada”, incentivando a criança a se 

movimentar no ritmo da música é importante também ser frisado durante a música onde estão 

os pés deles, para que assim possa ser  realizada a associação que o pé citado na música é 

uma parte do corpo. 

 

 

Link importante:  

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

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

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

Música “Pé com pé”:  https://www.youtube.com/watch?v=EmvwcSr_L5Q 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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