
 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 19 

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 26 /07/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: O Eu, O outro, O nós.  

 
 1ª Atividade da semana – Espelho do reconhecimento – partes do corpo 

Objetivo: Promover a identificação das partes do corpo em seu próprio corpo. 

Como fazer: Pegue uma boneca/urso que a criança mais gosta e com o brinquedo em mãos, 
aponte algumas partes do corpo, dizendo: “aqui está à boquinha/ou nariz do ursinho”, ” aqui estão 
os pés, mãos e barriga do ursinho” entre outras partes. Depois, em frente ao espelho, pergunte 
onde está à boquinha do (a) e fale o nome da criança indicando no corpo dela . Pergunte “Cadê o 
narizinho?/ Cadê os olhos?/ Onde está a barriguinha?” Comemore sempre que apontar uma parte 
do corpo, bata palmas, de um abraço, faça um carinho.  

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

Segunda-feira: 26/07/2021 

Tema: Música / Eu e Meu Corpo 

Atividade: Massagear e coçar, é só começar! 

O vínculo afetivo com a criança também se constrói pelo toque, e você pode criar 

momentos especiais, além de ser um estímulo para o desenvolvimento sensorial e de 

todos os sentidos dos bebês. 

Desenvolvimento da atividade: A responsável irá demonstrar a posição das mãos para realizar 

a massagem (movimento como se estivesse amassando massa de pão, batidinhas de leve com a 

lateral das mãos). Faça a Massagem na criança começando pelo pescoço, depois, os ombros, os 

braços e as costas, nomeando-os para que eles aprendam os nomes das partes do corpo, em 

seguida deixe que a criança faça na responsável e juntos aproveitem esse momento, podendo 

inclusive convidar todos os moradores da residência para participarem. 

Termine a sessão com um gostoso cafuné e um abraço bem apertado! 

 

Sugestão de música para ouvir durante a atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=_wBJiSBPx5E 
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