
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 11/09/2020 SEMANA:02 

PROFESSOR:  TURMA: 
BERÇÁRIO I A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gesto e movimentos. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01CG02) Experimentar as possiblidades corporais 
nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes. 

 

PROJETO CRIANÇA ARTISTA 
 

ATIVIDADE: Balançando com o Frevo! 

 
 

O frevo tem origem no século XIX na cidade de Recife, em Pernambuco. Foi 
decorrência da rivalidade entre as bandas militares e os escravos que tinham se 

tornado livres. A palavra frevo vem do verbo ferver (“frever”), isso porque o frevo é 
uma dança frenética, de ritmo muito acelerado. 

Sua música baseia-se na fusão de gêneros como marcha, maxixe, dobrado e polca, e 
sua dança foi influenciada pela capoeira. 

Os instrumentos musicais mais utilizados são o trombone, o trompete, o saxofone e a 
tuba. 

O Dia Nacional do Frevo é comemorado em 14 de setembro. 
Sendo assim, que tal colocar as crianças para dançar esse ritmo assistindo ao vídeo do 

“Frevinho da Gentileza” https://www.youtube.com/watch?v=M7A0bwJO1Jc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=M7A0bwJO1Jc


E para ficar ainda mais completo podem confeccionar a “sombrinha” objeto utilizado 
pelos dançarinos do Frevo. Você vai precisar de uma garrafa PET e folhas de revista, 

temos um vídeo explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=UfDqN-EzT-M  
Essa atividade irá desenvolver relações ao se expressar, brincar e produzir 

conhecimento sobre si, o outro e o universo social e cultural por meio de diferentes 
linguagens, como a música a dança e as brincadeiras. Validando suas potencialidades 

conhecendo as sensações e funções do seu corpo como os gestos e movimentos. 
 
 

Não esqueça de enviar sua devolutiva, foto, vídeo ou comentário no grupo do 
Facebook. 

 
Link do grupo: https://www.facebook.com/groups/2656176451318663 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UfDqN-EzT-M
https://www.facebook.com/groups/2656176451318663


 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS  

NOME DO ALUNO: DATA:11-09-2020 SEMANA:2 

PROFESSOR: TURMA: 
Berçário BIB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, outro e o nós.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO2E006) Respeitar regras básicas de convívio 
social nas interações e brincadeiras; 
(EI02TS01) Criar sons com materiais objetos e instrumentos musicais, para acompanhar 
diversos ritmos de música; 
(EI02CG02) 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. 

PROJETO CRIANÇA ARTISTA 
Atividade: Seu mestre mandou. 

 
 
 
 
 
 
 

Pedimos aos pais que auxiliem as crianças a imitar os gestos como no vídeo: Duelo 
de Mágicos: https://www.youtube.com/watch?v=7bXYsYKg0NA 

Sempre demonstrando o movimento, com gestos simples, mas respeitando as 
regras, cada mágico propõe ao outro um movimento diferente. 

Contribuições de Didáticas: Despertar na criança o gosto pela arte, à música e 
propiciar momentos prazerosos com as brincadeiras. 

Objetivos ao alcançar: Trabalhar a participação da criança, a integração, a 
socialização no ambiente junto com a família como se estivesse no mundo do circo, 

mágico e colorido 
Que a alegria, encanto e brincadeira venham fazer parte dessa fantasia! 

 
Projeto Musicalizar para Integrar 

Brincadeira cantada:  Imitando os movimentos. 
 

https://youtu.be/z5UEOihiieA 

Não esqueça de enviar sua devolutiva. Pode ser com fotos, vídeos ou  
Comentários no nosso grupo do Facebook.  

Boa atividade! 
Link do grupo: https://www.facebook.com/groups/2656176451318663 

https://www.youtube.com/watch?v=7bXYsYKg0NA
https://youtu.be/z5UEOihiieA
https://www.facebook.com/groups/2656176451318663


 


