
 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  
Semana 19 

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 29/07/2021 Turma:  
B l A 

Campos de Experiência: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 
 

 

4ª Atividade da semana- Vídeo- Música: Cabeça, Ombro, Joelho e Pé. 

Objetivo: Movimentar o corpo ao som de músicas ou cantigas de acordo com o ritmo. 

Como fazer: Srs. Pais ou responsáveis escolha um local seguro e confortável  para realização 

dessa atividade. Conforme a letra da música, vá apontando as partes do corpo para que seu filho 

(a) acompanhe, outra possibilidade é cantar e brincar em frente ao espelho para que a criança se 

reconheça. 

 

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 

Agora não é para cantar a parte da cabeça. Vamos só apontar pra ela, sem falar nada. Combinado? 

OMBRO, JOELHO E PÉ 

JOELHO E PÉ 

OMBRO, JOELHO E PÉ 

JOELHO E PÉ… 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls 

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls


 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 19 

Professor: Eliana, Elizabeth, Elizete, Maria, Nayara, 
Patrícia, Talita, Roseli e Vera. 

Data: 29/07/2021 Turma: BIB   

Campos de Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas. 

 

Quinta-feira: 29/07/2021 

Tema: Músicas/ Eu e Meu Corpo 

Atividade: Dança do Desafio.  

Essa atividade desperta na criança a consciência do seu próprio corpo e de suas partes. 

Desenvolve a oralidade, atenção, concentração, coordenação motora, percepção 

auditiva, visual e tátil. 

Desenvolvimento da atividade: Primeiramente os pais/responsáveis irão apontar na criança as 

partes do seu corpo como: cabeça, orelha, nariz, barriga, cintura, umbigo, joelho e pé. Em seguida 

coloquem o vídeo da música, e junto com a criança assistam atentamente, observando, 

acompanhando e colocando as mãos nas partes do corpo conforme a música indica. Quando a 

música terminar lance o desafio, peça para criança mostrar e falar o nome das partes do corpo por 

você solicitada. Exemplo: coloque a mão na barriga e fale “barriga” e assim por diante. 

 

Link para acessar ao vídeo: caninópolis- dança do desafio- https://youtu.be/O9A404PG9Rc 

 

https://youtu.be/O9A404PG9Rc

