
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL – E M YOSHIHIKO NARITA 

NOME DO ALUNO: DATA: 15/09/2020 SEMANA: 3 

PROFESSOR: BIA – Danúbia, Eliete, Josefa, Marli, Neiva, Priscila,  
                         Rodrigo, Shirley 
                         BIB - Angela, Bianca, Dorcas, Gisele, Viviane e Zilda  
                         BIC - Érika, Kamila, Michelly, Nizete, Sila e Simara    

TURMA:  
       BI A, B e C 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 
Transformações 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, 

manipulando, experimentando e fazendo descobertas. 

 

Atividade: Música Baile da Primavera de Marcelo Serralva  

 

A música tem papel importante na educação infantil e vai muito além de dançar e 

cantar. É usada em vários momentos no processo de ensino aprendizagem, pois ajuda no 

desenvolvimento psicomotor, sócio afetivo, cognitivo e lingüístico e é facilitadora do 

processo de construção do desenvolvimento e da criatividade. Desenvolve a noção de 

tempo, espaço e ritmo, estimulando a imaginação, memória, concentração e atenção. 

A criança quando tem contato com a música, ela aprende canções, participa de 

brincadeiras de roda, recebe estímulos e tem a oportunidades de conhecer seu corpo e se 

apropriar de novos movimentos corporais e desenvolve a autonomia.  

Também é importante o contato das crianças com a natureza, faz com que se 

sentem mais livres e assim amplie a sua imaginação. A natureza é considerada fator 

favorável na educação infantil, potencializando a criatividade e a imaginação das crianças. 

A natureza é cheia de descobertas, como: sons, gostos, cores, texturas, e cheiros 

que são descobrimento de mundo novo para os pequenos. Isso estimula os sentidos, 

deixando as crianças mais interessadas e promove um desenvolvimento rico e saudável. 

 

Materiais necessários: Espaço livre e calmo, TV, celular, internet. 

 

Como fazer a atividade: Assista ao vídeo abaixo da música “Baile da Primavera” junto 

com seu filho, cante e dance. Após, explore a natureza próximo de sua residência, 

mostrando as  flores e cores, falando da importância de cuidar da natureza. 

 

https://youtu.be/4lqmeOBIOvY 

http://hemocord.com.br/magazine/crianca-aos-5-anos-quais-as-mudancas/
https://youtu.be/4lqmeOBIOvY

