
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

  ATIVIDADE MUSICAL: “TODO MUNDO É DIFERENTE” 

 

As brincadeiras musicais são ótimas estimulações para 

se desfrutar em família. O ritmo e a música são importantes no ambiente e na rotina diária 

das crianças, pois, favorecem o desenvolvimento da oralidade e do esquema corporal, 

equilíbrio e coordenação, sem contar que as mensagens contidas nas canções ajudam a 

crianças a construírem valores e a se perceberem como indivíduos únicos. Então vamos lá 

para esse momento especial de atividade com música.  

 Em um lugar tranquilo e aconchegante o responsável irá cantar e dançar 

junto com seu pequeno estimulando-o a se movimentar no ritmo da canção e a 

imitar os gestos presentes na música. Reforce também o ensinamento do vídeo 

de que ninguém é igual a ninguém.  Pergunte a ela se gostou. Ah e não se 

esqueçam de nos enviar fotos ou vídeo para sabermos como foi a atividade!!!   

                    Link do vídeo: https://youtu.be/kwU8TwARtIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 27/07/2021 SEMANA: 19 

PROFESSORES: Andrea, Antônia, Esmeralda, Iara, Janaina, Silvana, Zilmara. TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Escuta, fala, pensamento e imaginação 

https://youtu.be/kwU8TwARtIA


 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

CARIMBO DAS MÃOS E DOS PÉS  

Toda criança nasce inserida em um meio social que é a família. É 

nela que começa a descoberta do seu eu, o reconhecendo seu 

corpo. Isso é essencial, pois, é através do corpo que a criança explora todo o espaço ao seu 

redor, aumentando suas possibilidades e desenvolvendo suas preferências.  

 As crianças pequenas usam as mãos para descobrir esse mundo novo e logo trazem 

tudo para a boca, para o rosto e para perto de si. Elas querem sentir, conhecer, ver mais do 

que os olhos mostram. Os pés, por sua vez, também propiciam experiências sensoriais 

potencializando novas descobertas. Sendo assim, a atividade proposta tem como objetivo 

explorar os elementos do próprio corpo e suas possibilidades, reconhecer 

as partes que compõem o seu corpo preparando-a para as descobertas 

posteriores e para aquisição e desenvolvimento de suas preferências. 

 O adulto responsável deverá fazer o carimbo do pé e da mão da criança 

na folha de sulfite usando tinta (pode ser caseira, ou pode usar até batom). 

Deixe a criança escolher a cor.  Aproveite esse momento e pergunte também qual pé ela 

quer usar. Registre esse momento com fotos e compartilhe no grupo do WhatsApp. 
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NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 27/07/2021 SEMANA: 19 

PROFESSORES: Adelaide Simone, Elaine, Elisabete, Elisângela, Elma, 
Fabiana, Larissa, Vanderlâniae Zeni  

TURMA: B1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e nós 


