
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quinta- feira, 05 de novembro de 2020  

Título da atividade: Artistas da nossa cidade: Alzira Helena Contiliani 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas (EI02CG02); 

- 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); 

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

e opiniões (EI02EF01); 

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

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

 

Resumo:  

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

realizadas aulas de ballet, com a professora Alzira Helena Contiliani, mais conhecida 

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

Sendo assim hoje a Tia Alzirinha irá representar todos os dançarinos de nossa cidade, e 

será através da dança que iremos realizar nossa atividade de hoje.      

Desenvolver a musicalidade e a expressão corporal na educação infantil é muito 

importante. Não só para apresentar os conhecimentos específicos da música e da dança, 

mas também para o reconhecimento do corpo, de suas possibilidades e limitações 

espaciais, temporais e laterais.  

No primeiro momento assistam juntos o vídeo que estarei disponibilizando no nosso 

grupo de whatsapp, em seguida um dos responsáveis deverá conjuntamente com a 

criança escolherem uma música que a criança goste muito, em seguida dançarem 

livremente a música escolhida.                   



 

 

Preparação 

Materiais: 

- Música escolhida. 

 

Espaços:  

Sugiro que seja em um local espaçoso para que a criança tenha liberdade para dançar 

livremente a música escolhida. 

 

Tempo sugerido: 20 minutos 

 

Registro da atividade:  

Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie para a Tia Paula no 

nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico.   

 

Observe atentamente: 

- Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  

- Demonstrou autonomia em escolher alguma música? 

- Demonstrou descontração ou timidez para dançar? 

- Demonstrou interesse em executar a brincadeira? 

 

O que fazer durante? 

- Fale brevemente com a criança sobre a professora Alzira; 

- Assistam juntos o vídeo da professora; 

- Auxilie-o na escolha da música; 

- Dancem juntos. 

 

 

Links importantes: 



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

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

Site da Base Nacional Comum Curricular: 

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

 

 

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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