
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 20 
Professor: Franceli, Geanne, Marina, Mirian, Renilda e Roseli Data: 03 / 08 / 2021 Turma: BIA  

Campos de Experiência: O Eu, o Outro e o Nós 

 
TEMA: RECREAÇÃO E BRINCADEIRAS 

ATIVIDADE: RECONHECENDO PARTES DO CORPO. 
                                                          

OLÁ FAMÍLIAS!!! 
 

A criança adora explorar parte do corpo através das brincadeiras e músicas. Pensando nisso, essa 
atividade tem por objetivo reconhecer seu corpo e expressar suas sensações no momento de brincadeiras e 
descanso. 

A atividade proposta é assistir com a criança o vídeo “Cabeça, ombro, joelho e pé. Após, com 
orientação de um adulto, acompanhe a canção utilizando as mãos para realizar os movimentos imitando os 
gestos e estimulando a reconhecer partes do corpo, nomeando-os. Divirtam-se! 
Link do vídeo https://youtu.be/ylRwTPG-0GU 
 

Letra da música 
 

Cabeça, ombro, joelho e pé 
Joelho e pé 

Cabeça, ombro, joelho e pé 
Joelho e pé 

Olhos, ouvidos, boca e nariz 
Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé (BIS) 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                  

 

 

 

          
Compartilhe conosco o momento, no grupo do WhatsApp da sala, por meio de um vídeo ou foto 

 
                                                                                 
 

 

 

 

https://youtu.be/ylRwTPG-0GU


 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRAS DE SEIXAS. 

Nome do aluno: Semana 20 

Professor: Adriana, Andreia, Deise, Elva, Lucimar S., 
Lucimara, Nalva, Orlanda, Sandra, Tânia, Telma e 
Yolanda. 

Data: 03/08/2021 Turma: BIB e 
BIC 

Campo de Experiência: Corpos, Gestos e Movimentos. 

Atividade:  Esconde-esconde 

A atividade de hoje é uma brincadeira muito legal e divertida, o “Esconde-esconde”.  Assista com 

a criança o clip musical “Esconde-esconde” do Mundo Bita, através do link:  

 

https://youtu.be/QvP6h2vLPyI 

 

Mundo Bita Letra: Esconde-esconde 

 

Esconda-se 

Que eu vou te procurar 

Você não acha 

Mas eu te acho 

Camufle-se 

Não vá se entregar 

Você não conta 

Mas eu te encontro 

Tem um bom lugar dentro do armário 

 

 

 

 

Debaixo da cama, atrás do sofá 

Na cozinha não devemos entrar 

A mamãe já disse: É perigoso lá 

E a nossa brincadeira 

É alegria e confusão 

E nesse esconde-esconde 

A gente acha diversão.

https://youtu.be/QvP6h2vLPyI


 
 

Materiais necessários: Tecidos de diversos tamanhos (caso queira fazer com peças de roupas), 

bacia, trigo e objetos ou brinquedos que as crianças gostem para serem escondidos. 

Esconda brinquedos das crianças em uma bacia com trigo, areia ou com peças de roupas 

para que a criança procure e ache o objeto. Logo após peça para a crianças procurar os objetos 

dentro da bacia. Comemore com ela quando encontrar um objeto e em seguida diga o nome dele 

e a cor, caso seja colorido. 

 Contribuição didática: Promove a integração em grupo, desenvolve a criatividade, 

estimula a liderança e a estratégia das crianças 

Ao realizar a atividade, tire fotos ou filme e compartilhe conosco enviando no grupo de WhatsApp. 

 

 


