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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 05/11/2020  

Título da Atividade: A querida, Alzira Helena Fernandes Contiliani! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

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

dificuldades e desafios. (EI02EO02) 

• Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos 

e brincadeiras. (EI02CG01) 

• Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em 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) 

• Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. (EI02CG04) 

 

Resumo 

Hoje, abordaremos com as crianças mais um artista que muito contribuiu para com nosso 

município: a querida, Alzira Helena Fernandes Contiliani, professora, instrutora e 

coreógrafa de ballet, que executa suas funções com muito carinho e atenção para com 

seus alunos. 

Para que nossas crianças possam conhecer mais da história desta profissional adorável, 

será disponibilizado um breve vídeo para que seja reproduzido à criança, o qual a própria 

artista o gravou. 
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“A Dança na Educação Infantil tem um papel fundamental no desenvolvimento da 

criança, pelas possibilidades de proporcionar uma diversidade de vivências, através de 

atividades nas quais elas possam descobrir várias formas de se movimentar, construindo 

conceitos e ideias sobre o movimento e suas ações.” 

 

Preparação 

Materiais: 

- Nenhum específico. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

Registro da atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

  

Observe atentamente: 

No decorrer da atividade proposta a criança demonstra uma imagem positiva de si e 

confiança na execução? Apropria-se de gestos e movimentos de sua cultura? Desloca o 

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

dentro, fora etc. Explora as suas diversas formas de deslocamento do corpo, combinando 

movimentos e seguindo orientações.  Demonstra progressiva independência no cuidado 

do seu corpo. 

 

O que fazer durante a atividade? 

1- O adulto responsável por acompanhar a atividade, deverá convidar a criança a 

assistir ao vídeo e conhecer mais da profissional, Alzira Helena;  
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2- Feito isso, deverá convidar a criança a também ouvir e dançar as lindas canções 

instrumentais que acalmam os nossos corações, estimulando os seus movimentos 

corporais. 

 

Links importantes: 

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

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

• Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44. 

 

 

 

 

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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