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Data: 07/04/21 Turma:  

MATERNAL 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES. CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 
 

 

OBJETIVO DA APRENDIZAGEM:(EIO2ET04) 
Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 
entre e do lado, e temporais (antes, durante e depois) 
(EI02CG02).  
 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, 
no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades 
de diferentes naturezas. 

 

 

Tudo bem com vocês? 

 Dando continuidade as atividades anteriores, hoje iremos realizar uma brincadeira bem divertida, 

a dança do dentro e fora. 

Esta atividade irá trabalhar com o conceito matemático "dentro" e "fora". 

 Por meio do lúdico, as crianças podem desenvolver a coordenação motora, habilidades corporais, 

habilidades cognitivas e visuais, além de noções de espaço. 

Vamos começar? 

Primeiro deixe que a criança veja o vídeo, para que ela entenda o que deve 

ser feito. 

https://www.youtube.com/watch?v=GuK3brB3Vcw 

 

Para realizar a atividade, será necessário fazer um círculo ou um quadrado 

no chão. Você poderá utilizar giz de lousa, ou fita crepe caso preferir. 

 Caso não tenha esses materiais, poderão ainda utilizar uma corda ou fio para fazer um círculo ou 

quadrado.  

Utilize o que achar mais acessível. 

 

Após, será proposto que a criança dance junto com a música.  

Quando ele ouvir: Agora dentro! A criança deverá ir para dentro do círculo. Quando ela ouvir: Agora 

fora! A criança deverá sair de dentro do círculo. 

Conforme as orientações do vídeo ela deverá cumprir o comando, como: Pula para dentro, pula 

para fora. Um pé para dentro, agora fora. 

https://www.youtube.com/watch?v=GuK3brB3Vcw


Para ficar ainda mais divertido chame algum familiar para participar junto com a criança, neste caso 

faça um círculo maior, ou dois círculos separados. 

Repita a atividade enquanto a criança demonstrar interesse. 

Vai ser bem divertido, não se esqueça de enviar as fotos ou vídeos para nós! 

 

MÚSICA: DENTRO E FORA 
 

Essa é a dança do dentro e fora 
Essa é a dança do dentro e fora 
Agora dentro 
Agora fora 
Agora dentro 
Agora fora 
 
Essa é a dança do dentro e fora 
Essa é a dança do dentro e fora 
 
Pula para dentro 
Pula para fora 
Pula para dentro 
Pula para fora 
 
Essa é a dança do dentro e fora 
Essa é a dança do dentro e fora 
 
O pé para dentro 
O pé para fora 
O pé para dentro 
O pé para fora 
 
Essa é a dança do dentro e fora 
Essa é a dança do dentro e fora 
Dentro  
Fora 
Dentro fora 
Fora Dentro 
Dentro fora 
 
Essa é a dança do dentro e fora 
Essa é a dança do dentro e fora   
Essa é a dança do dentro e fora 
Essa é a dança do dentro e fora 
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