
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 08/09/2020 SEMANA: 2 

PROFESSOR: TURMA:  
Berçário I A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01EF05) Imitar as variações de entonação e gestos 
realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar. 

 

PROJETO CRIANÇA ARTISTA (Expressões musicais). 
 

A música na educação das crianças possui um papel importante, pois contribui para o 
desenvolvimento psicomotor, sócio afetivo, cognitivo e linguístico, além de ser apontada como 
facilitadora do processo de aprendizagem. 
 

Atividade: Dançando e conhecendo os instrumentos e os animais. 
 

 
 

Assistir ao vídeo: A Banda Animada com as crianças, dançando e nomeando animais e os 
instrumentos que aparecem no vídeo para que as crianças irem se familiarizem com os ritmos de 

cada instrumento, além de estimular o ritmo corporal. 
 

Abaixo segue o link do vídeo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AwCRRKKrF1g 
 
 

Ah! Não se esqueça de enviar sua devolutiva sobre a atividade com vídeo ou foto no grupo do 
Facebook 

https://www.facebook.com/groups/2656176451318663 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AwCRRKKrF1g
https://www.facebook.com/groups/2656176451318663


 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS  

NOME DO ALUNO: DATA:08-09-2020 SEMANA: 2 

PROFESSOR: TURMA: 
Berçário I B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos.  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO2CG03) Explorar formas de deslocamento no 
espaço (pular, saltar, dançar) combinando movimentos e seguindo orientações. 

 
PROJETO CRIANÇA ARTISTA  

 
ATIVIDADE:  VAMOS NOS MOVIMENTAR!!! 

Olá, criançada! Vamos assistir ao vídeo: Patati Patatá - Pop Pop 
 

https://www.youtube.com/watch?v=O94ghyiaJzQ 
 

Com base no vídeo pais e crianças imitarão os personagens circenses, seguindo as orientações 
 

Coloque a música para a criança ouvir e em seguida vá fazendo os gestos solicitados na música que 
são:  

Balançar as mãos, os pés e o bumbum, estimulando a criança a fazer também. Lembre-se 
nosso objetivo é movimentar todas as partes do corpo. Divirta-se com eles como se 

estivessem no circo.  

 
  
 

Contribuições Didáticas: Resgate de valores humanos como: alegria, cooperação, amizade; 
 Interação com a criança através de brincadeira para desenvolver coordenação motora e 

movimentação rítmica. 
Estimular o aprendizado e o desenvolvimento das crianças. 

 
Se você gravou ou tirou uma foto dessa dança divertida, mande no nosso grupo no facebook: 

https://www.facebook.com/groups/2656176451318663 
 

https://www.youtube.com/watch?v=O94ghyiaJzQ
https://www.facebook.com/groups/2656176451318663


 
 
 
 


