
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL OLÍVIA MARQUES PETRILLI 

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

PROFESSOR: AMANDA, CRISTINA, JOANA, JOYCE, MARA, MARLEI TURMA: 
MATERNAL 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02CG03). EXPLORAR FORMAS DE 
DESLOCAMENTO  NO ESPAÇO (PULAR, SALTAR, DANÇAR),  COMBINANDO 
MOVIMENTOS E SEGUINDO ORIENTAÇÕES. 

 

PROJETO 
A CRIANÇA ARTISTA 

 
Na educação infantil a criança explora os sentidos em tudo o que vivencia. Ao 

realizar atividades artísticas ela desenvolve o sentimento, a auto estima, e a capacidade de 

representar o simbólico. A arte pode ir além de uma atividade prática e precisa ser 

compreendida como um processo que envolve sentimentos e emoções. 

Atividades que envolvem música e dança são sem dúvida um importante meio de 

inserção de cultura e prazer. As crianças sabem relacionar as duas artes, pois é algo que é 

próprio do ser humano. E com certeza elas sempre irão perceber essas atividades como 

uma possibilidade de brincar... e não há nada mais grandioso do que aprender brincando! 

 

Menina e borboleta – Releitura da obra de Milton Dacosta 



 
 
 
 

ATIVIDADE 

 
 

Dançar na Educação Infantil tem um papel fundamental no desenvolvimento da 

criança, pela possibilidade 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. Além disso, essa prática é uma forma 

de manifestação artística e como tal desenvolve a imaginação e estimula processos 

criativos. 

Em um ambiente da casa o adulto responsável colocará uma música de sua 

preferência ou, se desejar, pode colocar o vídeo enviado a "Batalha do movimento, música 

e canções para crianças” onde a criança poderá se expressar dançar com seus movimentos, 

e também se o adulto quiser ter a participação juntamente com a criança, onde poderão 

desfrutar de um momento prazeroso dançando juntos. 

 
Link para o vídeo: https://youtu.be/8e3MBmvAv0k 
 

Atividade Extra  - Projeto Musicalidade: 

Objetivo: Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, 

no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver embrincadeiras e atividades de diferentes 
naturezas; 

Site: https://youtu.be/z5UEOihiieA 

 


