
    

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 11/06/2021 SEMANA: 14 

PROFESSORES:  Bárbara Nainá dos Anjos de Jesus e Marcia Gonzaga 

Braga Oliveira. 

TURMA:JD I 

A, B e C.  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós. 

 

                                      TEMA: NOÇÕES ESPAÇO-TEMPORAL 

 

 

É por meio do ato de dançar descontraidamente que a criança consegue perceber o espaço ao seu redor, as 

pessoas que dançam com ela, o ritmo e a melodia da música que toca, o peso de seu próprio corpo, entre 

outros... Na proposta de hoje será possível estimular as crianças a ampliarem seus movimentos e descobrirem 

variações destes. Eles podem ser, por exemplo: firmes, leves, fortes, diretos, fluídos, expansivos, lentos, etc. 

ROTINA: Estabelecer uma rotina é importante e necessário para o desenvolvimento da independência e autonomia 

infantil. Sendo assim segue nossa rotina. 

1º Leitura: Um passeio no Parque 

5ca0e9_fa644a8add4e4f59b0ba81dd41286794.pdf (usrfiles.com) 

Autor: Clara Vieira 

2º Contagem: responsáveis separem objetos (prendedor de roupas, lápis colorido, brinquedos, peças de montar...) em 

seguida solicite que à criança faça a contagem. 

3º Escrever o nome próprio. 

4º Leitura do alfabeto: Leia o alfabeto completo para a criança, e identifique as vogais. Segue um livro com as letras e 

imagens representativas. 

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

Atividade: Acesse o link abaixo para assistirem ao vídeo acompanhando a sequência de movimentos a 

partir da música “Tchutchuê”  

https://youtu.be/oSwWny1sXNA  

https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_fa644a8add4e4f59b0ba81dd41286794.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pluVGdVNinU
https://youtu.be/oSwWny1sXNA


 

Letra: Tchutchuê 

 

Tchutchuê, tchutchuê 

É uma dança bem legal 

Tchutchuê, tchutchuê 

É uma dança sem igual 

Tchutchuê, tchutchuê 

É uma dança bem legal 

Tchutchuê, tchutchuê 

É uma dança sem igual 

Polegar pra frente (polegar pra frente) 

Tchutchuê, tchutchuê 

É uma dança bem legal 

Tchutchuê, tchutchuê 

É uma dança sem igual 

Polegar pra frente (polegar pra frente)  

Cotovelo pra trás (cotovelo pra trás) 

Tchutchuê, tchutchuê 

É uma dança bem legal 

Tchutchuê, tchutchuê 

É uma dança sem igual 

Polegar pra frente (polegar pra frente) 

Cotovelo pra trás (cotovelo pra trás)  

Perna dobrada (perna dobrada) 

Tchutchuê, tchutchuê 

É uma dança bem legal 

Tchutchuê, tchutchuê 

É uma dança sem igual 

Polegar pra frente (polegar pra frente)  

Cotovelo pra trás (cotovelo pra trás)  

Perna dobrada (perna dobrada)  

Os pés pra… 

 

 

BOA AULA. BOM FINAL DE SEMANA. 


