
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quinta-feira, 16 de julho de 2020  

Título da atividade: Cabeça, ombro, joelho e pé. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

- Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras (EI02EO06); 

- 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); 

- Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, 

lento, rápido, depressa, devagar) (EI02ET06). 

 

Resumo:  

Através da brincadeira de hoje iremos estimular em nossos pequenos o reconhecimento 

de algumas partes do corpo, a memorização e coordenação motora, utilizando a música 

cabeça, ombro, joelho e pé. 

Vocês deverão se reunir e juntos ouvirem, cantarem e acompanharem a os movimentos 

que a música sugere. 

 



Preparação 

Materiais: 

- Música: Cabeça, ombro, joelho e pé. 

                  

Espaços:  

Sugiro que seja um local espaçoso para que todos tenham liberdade para executarem os 

movimentos que a música sugere. 

 

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?  

- Já reconhece as partes do corpo? 

- Demonstrou facilidade ao acompanhar os movimentos com a música? 

- Demonstrou atento e participativo durante a brincadeira? 

 

O que fazer durante? 

- Antes de iniciar a brincadeira, fale quais as partes do corpo que a música pede; 

- Faça os movimentos com o corpo você também; 

- Estimule-o durante toda a brincadeira. 

 

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/ 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/


Música para execução da atividade: 

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 

 

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

