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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 17/07/2020  

Título da Atividade: “Cabeça, ombro, joelho e pé!” 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

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

se compreender. (EI02EO04) 

• Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças. (EI02EO05) 

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

e brincadeiras. (EI02CG01) 

• 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) 

 

Resumo 

A atividade proposta de hoje, consiste no desenvolvimento da canção chamada: Cabeça, 

ombro, joelho e pé! 

“Cabeça, ombro, joelho e pé”, fará com que a criança conheça e identifique as partes de 

seu corpo, trabalhando também toda a atenção e concentração. 

No decorrer da reprodução da canção, é necessário que a criança esteja concentrada para 

acertar cada membro mencionado na canção. 
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Preparação 

Materiais: 

- Dispositivo eletrônico; 

 

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: 

Antes de reproduzir a canção, faça uma roda de conversa com a criança, auxilie-a no 

sentido de explicar e explorar os membros do corpo citados na letra da canção.  

Feito isso, coloque o vídeo para que seja reproduzido, de forma que a criança esteja 

concentrada e seja auxiliada quanto aos movimentos e membros indicados na letra da 

canção.  

Dica: Caso você tenha em casa um espelho com ampla visão, fica a dica para utilizá-lo, 

para que assim a criança se observe enquanto executa os comandos. 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. Faça uma roda de conversa com a criança, auxilie-a no sentido de explicar e 

explorar os membros do corpo citados na letra da canção; 

2. Coloque a canção para que seja reproduzida; 

3. Cante e acompanhe os comandos da canção, realize os movimentos de modo que 

a criança consiga assimilar e repetir; 

4. Peça que a criança lhe indique as partes de seu corpo mencionados na canção 

“Cabeça, ombro, joelho e pé!”. 
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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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