
 
 

 

Unidade temática: Danças 

Habilidades da BNCC: (EF12EF11) e (EF12EF12) 

Conteúdo: Brincadeiras cantadas movimentos e sons 

Objetivos:  

Vivenciar  e reconhecer as brincadeiras cantadas com base nos saberes da família e da comunidade . 

Ampliar os conhecimentos sobre manifestações culturais . 

Experimentar os gestos e os ritmos que são tematizados com essas brincadeiras. 

As brincadeiras cantadas são maneiras de brincar com o corpo com base na relação entre movimento corporal e a 
expressão vocal sob a forma de musicas, frases, palavras ou silabas ritmadas, as quais integram a cultura popular as 
quais fazem parte das criações contemporâneas. Elas se fundem com a musicalidade, dança, dramatização, mimica e 
jogos, podendo ser caracterizadas como formas de expressão do corpo que integram  a cultura popular 
(LARA;PIMENTEL; RIBEIRO,2005) 

Para iniciar está aula você deverá seguir as orientação do professor, quanto a questões de segurança, roupas e                  
calçados adequados para realização desta atividade, bem como os materiais utilizados. 

Obs. Não deixe a criança se exercitando ou realizando atividades práticas sozinha, lembre se de 
verificar se o local é seguro. 

Para começarmos tente se lembrar quais brincadeiras cantadas você conhece. Agora escolha uma delas e convide 
uma pessoa da sua família para realizar junto com você. 

Não se esqueça que antes de toda atividade motora você deve se alongar seguindo uma sequencia que pode ser de 
“cima para baixo”(cabeça, ombros, braços, tronco, pernas e pés) ou de “baixo para cima”. 

Segue alguns exemplos para nortear sua vivencia. 

Corre cotia, Ciranda cirandinha, Escravos de jó ou Fui morar numa casinha. 

Registre sua vivencia através de uma foto ou pequeno video e envie no e-mail do professor: 
diogomacieldasilva@outlook.com 

No e-mail deve constar aula 1 nome aluno e turma ok! 

Boa aula! 

ESCOLA MUNICIPAL  JOÃO MIDOLLA 

Nome do aluno:  Semana 1 
Professor: Diogo Maciel da Silva Data:  

De 01/03 á 05/03/2021 
Turma:  
1º Anos  

Componente Curricular: 

Educação Física 
Entrega: 
No e-mail diogomacieldasilva@outlook.com 
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