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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos 

              
Link da Atividade: https://youtu.be/F9OzU6J25m4  

Bichinhos do jardim – Balangandan de Danilo Benício 

 

Atividade:  Imitando os bichinhos do jardim. 

Recurso: celular, tablet, computador, TV. 

Estratégia:  

1º momento: Em um local aconchegante da casa, a família assistirá o vídeo 

“Bichinhos do Jardim” de Danilo Benício, para apreciação, observando as 

reações da criança.  

2º momento: O responsável segurará a criança no colo e colocará novamente 

o vídeo e juntos irão imitar os movimentos dos bichinhos. Fale para a criança 

agora vamos imitar o pulo do gafanhoto, agora a borboleta (batendo as asas), e 

olha a abelha (tentam reproduzir o som), observando se ela bate palma, balança 

os braços ou se tenta reproduzir o som da abelha. 

3º momento: Em seguida o responsável de maneira confortável, colocará a 

criança de bruços e falará: agora vamos imitar o caracol, agora a minhoca. 

Observando sempre as reações da criança, se ela demonstra interesse, se 

movimenta o corpo (rasteja, engatinha ou se sente medo ou algum desconforto). 

Se preferir poderá realizar a atividade em frente ao espelho para que a criança 

possa se observar e sentir mais segurança e colocar alguns brinquedos que ela 

aprecia. 

Curiosidade sobre esta atividade:  

A criança deve perceber seu corpo por meio de movimentos não condicionados 

de maneira que movimente grandes grupos musculares de forma espontânea 

em diversas situações de seu cotidiano. Desse modo, essa atividade de maneira 

intencional, tem o objetivo de estimular o desenvolvimento da capacidade 

exploratória da criança, respeitando o tempo e a forma de cada uma se 

desenvolver, pois cada etapa alcançada permite que novas etapas de 

desenvolvimento sejam atingidas. 

 

https://youtu.be/F9OzU6J25m4
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LINK DA ATIVIDADE 

https://youtu.be/5Hdjj7v_L6k 

Lixo não se joga no chão, isto é, falta de educação. 

 

Atividade: Limpando meu Ambiente. 

 

Recurso: Celular, TV, notebook, sacolinha de lixo. 

 

Estratégia: 

O responsável junto com á criança vão assistir ao vídeo, depois de assistir ao 

video, pegar uma sacolinha de lixo e passear pela casa ou quintal e recolher 

algumas sujeiras se tiver. Se tiver plantas no quintal tirar as folhas secas ou 

caídas, aproveitar este momento e conversar com a criança a importância de 

cuidar do meio ambiente. Depois relatar qual foi a reação da criança em ajudar 

a cuidar do ambiente. 

 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Incentivar os cuidados com o meio ambiente. Além disso, os pais também podem 

utilizar as ideias e incentivar seus filhos em casa. 

 

https://youtu.be/5Hdjj7v_L6k

