
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/05/2021 SEMANA: 11 

PROFESSORE: Elaine dos Santos TURMA: Jd. I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos. 

 
Dançar com objetos 

 

Hoje vamos dançar bastante e explorar os movimentos do nosso corpo e de diversos materiais que 

serão nossos acessórios de dança. Vamos ver o que vamos precisar para fazer essa atividade? 

Materiais: 

Músicas escolhidas previamente. Materiais flexíveis que se movimentem facilmente com a 

interação da criança, como lenços coloridos, voal, fitas, folhas longas (como as de coqueiro), papel 

seda, celofane, papel crepom em tiras, cordas, entre outros. 

Sugestões para a playlist:  

Músicas agitadas, tais como frevo, folclóricas, entre outras, e músicas mais lentas, como as 

clássicas e lullabies, por exemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes da música começar a tocar, explore livremente os objetos por alguns minutos. Logo que a 

música começar a tocar, é hora de dançar da forma que desejar, utilizando os objetos que quiser 

como acessórios de dança, podendo trocar de objeto a qualquer momento. Brinque com o objeto 

ao som da música! 

Instrução para as famílias: Após a exploração inicial dos objetos realizada pela criança, comece a 

reprodução pelos ritmos mais agitados e rápidos. Convide-a a escolher objetos e a começar a se 

movimentar ao som da música. No decorrer da dança, comece a reproduzir músicas cada vez mais 

calmas e lentas, de modo que a atividade termine com a música mais tranquila da sua playlist. Se 

possível participem de uma outra rodada de vivências de movimentos corporais com materiais 

flexíveis junto à criança, até mesmo em um outro momento. 



Algumas ideais de músicas: 

Carnaval de Pernambuco - Frevo Vassourinhas - YouTube 

Os Pequerruchos - Cai, Cai Balão / Capelinha de Melão [DVD Dia De Festa] - YouTube 

Beethoven: For Elise (Für Elise), Bagatelle No. 25 in A minor - YouTube 

Dave Brubeck - Brahms Lullaby (Official Video) - YouTube 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LafMRGg9E0o
https://www.youtube.com/watch?v=bpvbBzmQK9E
https://www.youtube.com/watch?v=r4_7LMrtUNY
https://www.youtube.com/watch?v=fzLDcX-lG98

