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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 22/06/2020 

Título da Atividade: Dança do pezinho. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 

opiniões (EI02EF01); 

 Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreende-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

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

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

 Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com orientação de um adulto (EI02EO07). 

 

Resumo: 

No estado mais ao sul do país, o Rio Grande do Sul, os personagens da festança são o caipira, 

o gaúcho e a prenda, cada qual com suas roupas e adereços típicos. Uma das danças 

tradicionais e não só no período junino neste estado é a dança do pezinho. Desta forma os pais 

ou responsáveis pela criança irão dançar juntos executando movimentos coreografados, 

estimulando assim a relação entre pais e filhos. Compartilhando suas emoções e criando uma 

intimidade cada vez maior que só existe na relação fraterna da família. 

 

Preparação: 

Materiais: 

 Celular ou qualquer outro aparelho eletrônico para os pais assitirem o vídeo antes de passar a 

coreografia para a criança e tocar a música.  

 

Espaços: 
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Escolha uma lugar onde a criança e a família se sintam a vontade para se expressar 

corporalmente. 

 

Tempo Sugerido: 

O tempo de execução está diretamente ligado ao envolvimento da criança, por isso, pode ser 

alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 15 minutos. 

 

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. 

 

Observe Atentamente: 

Demonstra interesse em participar da dança? Interage socialmente com a família? Quais ações 

e reações da criança em relação a tudo o que está sendo proposto? Realiza expressão 

corporal? Consegue cantar a música? Demonstra insatisfação caso não consiga executar a 

coreografia? 

 

O que fazer durante? 

1. Assista ao vídeo antes de passar a dança para a criança. 

2. Coloque a música para dançar e com o auxilio da família a criança executará 

movimentos formando uma coreografia um de frente para o outro, aumentando assim o 

vinculo afetivo entre ambos. 

3. Na primeira parte da música, levam o pé direito à frente, as pontas quase se tocam. 

O peso fica sobre a perna esquerda. Com o calcanhar apoiado, a meia-planta se ergue para 

um movimento pendular, começando pela direita. O pêndulo faz 45º e bate a meia-planta 

com força. A perna que sustenta o corpo faz ligeira flexão, seguida de tensão, cada vez que 

a batida acontece. Depois, recomeça-se pelo pé esquerdo. Na segunda parte acontecem 

giros, com os pares enlaçados, e cumprimentos. 

4. Letra da música: 
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Ai bota aqui, ai bota ali 

O teu pezinho, 

O teu pezinho bem juntinho 

com o meu. 

 

Ai bota aqui, ai bota ali 

O teu pezinho 

O teu pezinho o teu pezinho 

Ao pé do meu. 

 

Depois não vá dizer 

Que você já me esqueceu (bis) 

 

E no chegar desse teu corpo 

Um abraço quero eu (bis) 

 

Agora que estamos juntinhos 

Dá cá um abraço e um beijinho (bis) 

 

Link importante: 

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

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

Canal do vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eT3ZuyWwVAU 

  

 

 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
https://www.youtube.com/watch?v=eT3ZuyWwVAU
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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 

 


