
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 
     ATIVIDADE:  MÚSICA DANCINHA DO CORPO 
 
A proposta de hoje é bem divertida e tem como objetivo principal ampliar os 

movimentos corporais da criança. É a partir do movimento  e as posturas corporais, que ela 

expressa sentimentos e ações, percebe suas capacidades e limitações corporais e 

aperfeiçoa suas habilidades motoras. Então, que tal as crianças mexerem o corpinho com 

uma música super animada?  

 Em um ambiente tranquilo e espaçoso, assista ao vídeo com a criança. Durante este 

momento, peça para a criança dançar seguindo os comandos da música. Aproveite este 

momento divertido e dance junto com ela, incentivando-a a movimentar todas as partes do 

seu corpinho, acompanhando o ritmo da música. Dancem bastante e divirtam-se! 

Se a criança tiver alguma dificuldade para realizar a atividade, pedimos que os responsáveis 

auxiliem, fazendo com que ela se sinta estimulada. 

 Pedimos por gentileza que a 

devolutiva dessa atividade seja através de 

vídeo para que possamos avaliar o 

desenvolvimento da criança. 

Link do vídeo: 
https://youtu.be/k0j0tk0Br9c 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Corpo, gestos e movimentos. 
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Estratégia de aprendizagem: 

 ATIVIDADE: RECONHECENDO AS CORES 

 As cores estão presentes em todos os lugares e suas 

colorações vibrantes encantam e deixam a vida mais colorida. 

Será que as crianças já conhecem as cores? 

 Em um momento tranquilo e acolhedor assista junto com a criança ao vídeo dos 

“Patinhos Coloridos”, um divertido e alegre vídeo que mostra a mudança do tradicional 

patinho amarelo que resolveu mudar de cor. Com ele é apresentado as cores azuis, amarelo, 

verde e vermelho. 

  Crie um diálogo perguntando quais os nomes das cores, qual ela gosta mais. Assim 

além de aprender mais sobre as cores estará ampliando sua oralidade. 

 Após esse diálogo, se tiver uma tinta guache (qualquer cor) em casa, passe no pé da 

criança, carimbe em uma folha de papel e ajude a transformá-lo em um patinho. Será uma 

divertida brincadeira. 

  Ah, e não se esqueça de enviar a foto no 

grupo e nos contar se ela respondeu direitinho, pois, 

queremos avaliar como está a fala e o 

reconhecimento das cores.                              

Link do vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZL9pTiY1RPg 
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