
 
ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 01 
Professor: Joelma, Karen, Kate, Lucilene, Lucimara, 
Márcia, Marta, Solange, Talita, Vanessa Mota e Vanessa 
Rodrigues. 

Data: 05/03/2021 Turma: A B e 
C 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 
 

TEMA: IDENTIDADE 

Como proposta de devolutiva pedimos se possível, os responsáveis nos enviem fotos ou vídeo da 
criança realizando esses momentos no grupo de WhatsApp da sala. Esperamos que se divirtam e 
até a próxima atividade! 

ATIVIDADE: VAMOS BRINCAR DE UM JEITO DIFERENTE?  
Tempo estimado: 20 a 25 minutos 

 
 

Olá famílias, vamos oferecer mais um pouquinho de diversão as crianças!  Nossa proposta hoje é 
estimular os pequenos a se deslocar e controlar seus movimentos corporais ao seguir um 
comando, aprimorando seu equilíbrio e lateralidade, bem como na compreensão de comandos. 
Quando a criança explora desafios corporais aos poucos vai adquirindo mais confiança em si 
mesma. 
1° Momento: Convidamos aos responsáveis acessar o link abaixo para as crianças assistirem a 
brincadeira musical: “Hoje eu quero andar de um jeito diferente”, produzido por Bruna Soares. 

https://www.youtube.com/watch?v=51lNR3-ENcw 
2° Momento: Agora o adulto pedirá para a criança ouvir a música e tentar realizar os gestos 
conforme as comandas. Lembrando que não pode encostar em nada e em ninguém! 
Letra da música: Jeito diferente! 
Hoje eu quero andar de um jeito diferente! Eu não quero andar pra frente, para o lado eu vou 
andar. Não pode encostar em nada e em ninguém! 
Hoje eu quero andar de um jeito diferente! Eu não quero andar pra frente, ... depois ir falando: 
- ... para trás eu vou andar...; 
-  ... na ponta do pé eu vou andar...; 
- ... no calcanhar eu andar...; 
- ... de perna aberta eu vou andar...; 
- ... de pernas juntas vou andar...; 
- ... hoje eu quero é pular...; 
- ... hoje eu quero é dançar...; 
- ... eu vou parar neste lugar. Estátua! 


