
                                                                                                            

  

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTONIO PEREIRA   

Nome do aluno:   Semana: 06 

Professores: Adriana de M. M. Mathias, Luciana L. da 

Rocha Souza, Thainã dos Santos de Melo, Thaisa L. de 

O. Gonçalves 

Data: 15/04/21 Turma:  

MATERNAL 

Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos.   

 

 

OBJETIVO DA APRENDIZAGEM: (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. 

 

 

  
Bom dia! 

Hoje iremos realizar uma brincadeira bem divertida. O momento da brincadeira é uma oportunidade 

de desenvolvimento para a criança.  

Através do brincar ela aprende, experimenta o mundo, possibilidades, relações sociais, elabora sua 

autonomia, organiza suas emoções. 

 O brincar desenvolve também a aprendizagem da linguagem e a habilidade motora. 

 A brincadeira em grupo favorece alguns princípios como o compartilhar, a cooperação, a liderança, 

a competição, a obediência às regras.  

A proposta de hoje, é a brincadeira morto vivo, onde iremos trabalhar o conceito matemático “em 

cima, em baixo”.  

Vamos começar? 

 

Primeiro mostre a criança a posição que ela deverá executar durante a brincadeira (em pé, 

abaixado). 



Coloque o vídeo musical https://youtu.be/3X39hd9TVyA (ou cante a 

música disponível abaixo), para a criança acompanhar a brincadeira. 

Quando falar vivo a criança deve ficar em pé, quando falar morto ela 

deverá se abaixar. 

Para ficar ainda mais divertido, chamem a família para brincar também. 

A velocidade dos movimentos vai aumentando conforme a música. 

Realize a atividade enquanto houver interesse da criança. 

Música: Morto Vivo 
Essa é uma brincadeira 
Que você precisa ficar muito ligado 
Quando eu falar vivo 
Você fica em pé 
Quando eu falar morto 
Você fica agachado 
Vivo, morto, 
 

 Vivo, morto, 
 Morto, vivo,  
Morto, vivo,  
Morto, vivo,  
Morto, morto, vivo 
Essa é uma brincadeira (bis). 
Morto, vivo, 
 Morto, vivo,  
Morto, morto,  
Vivo, vivo,  
Morto, morto, vivo. 
 

 
 
 
 

 

 

 

EQUIPE PALMIRA 

https://youtu.be/3X39hd9TVyA

