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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 04/03/2021 (Quinta-feira) 

Título da Atividade 04: Cabeça, ombro, joelho e pé. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

compreender (EI02EO04); 

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

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias (EI02TS03); 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Proposta pedagógica: 

Vivenciar um clima de amizade e companheirismo por meio de brincadeiras e músicas é 

muito importante para o desenvolvimento e aprendizagem da criança. Conhecer o 

próprio corpo, saber as partes dele e suas diferentes capacidades de movimentação, 

funções e sentidos é um grande aprendizado para a criança, além de estimular o 

conhecimento das partes do corpo e oralidade, também desenvolve a atenção e a 

concentração. Pensando nisso, iremos desenvolver a atividade de hoje utilizando a 

música “Cabeça, ombro, joelho e pé”. 

Inicialmente disponibilize a música para que a criança possa ouvi-la, em seguida, o 

adulto responsável em conduzir a atividade poderá incentivá-la a reproduzir os 

movimentos que a música sugere dançando, cantando e indicando com as mãos as 
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partes do corpo citadas, os movimentos poderão ser repetidos enquanto a criança se 

mostrar atenta e participativa. 

 

Materiais: 

- Música (Cabeça, ombro, joelho e pé). 

 

Sugestões para as famílias: 

Ao proporcionar a brincadeira, sugere-se que ouçam apenas o áudio da canção que será 

encaminhado ao grupo da turminha, para evitar que a criança se disperse ou se prenda 

apenas nas imagens reproduzidas em celulares, televisores entre outros, deixando de 

executar a atividade com o objetivo proposto, que é em reproduzir com autonomia os 

movimentos com o corpo. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para 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. 

 
 

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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