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Olá crianças, como estão?  Esperamos que bem!! Essa semana  aprendemos 

algumas coisas sobre os artistas e sua formas de expressão. O Dia do Artista 

comemora-se a 24 de agosto. E nossa atividade está relacionada à dança, 

uma forma de arte e expressão corporal. 

Neste dia, também conhecido como Dia dos Artistas, estão de parabéns todos 

os artistas do mundo: o ator, o realizador, o poeta, o escritor, o pintor, o 

escultor, o compositor, o músico, o dançarino, o artesão, o fotógrafo, o 

desportista, entre tantos outros. 

O artista é todo aquele que se expressa através da arte e que cultiva o 

sentimento do belo e da arte, sendo assim possível encontrar artistas em 

variados campos.  
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Dança 

 

 

A dança, arte de movimentar o corpo em certo ritmo, é uma das três principais 

artes cênicas da Antiguidade, ao lado do teatro e da música. Caracteriza-se 

tanto pelos movimentos previamente estabelecidos (coreografia), ou 

improvisados (dança livre). Pode existir como expressão artística ou como 

forma de divertimento.  

 

 

Atividade: Coreografia Maluca  

 

Procure um espaço em sua casa, arraste os móveis, escolha junto com a 

criança, as músicas pode ser uma bem agitada, se preferir escolha músicas 

infantis. Aumente o som, crie com a criança uma coreografia bem legal, crie 

passos malucos, mexa o corpo todo. Depois de toda agitação, escolha uma 

música, mais tranquila para relaxar, faça movimentos com a criança bem 

suaves, assim ela perceber diferentes ritmos, batidas e expressão corporal. 

Essa atividade é excelente para estimular a memória da criança. Dance muito e 

divirta-se com sua criança. Mande as fotos ou vídeo dessa dança maluca. 

 

 



 
 
 

Projeto Leitura 

A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a 
imaginação, emoções, e sentimentos de forma prazerosa significativa. Hoje 
a dimensão da leitura infantil é muito mais ampla e importante, 
proporcionando um desenvolvimento social e emocional. 

 Para esta atividade sugerimos que preparem um lugar aconchegante 
silencioso. Depois de contar a história faça questionamentos sobre ela, se 
possível peça para a criança RECONTAR da maneira dela a história para 
você, assim vocês irão desfrutar juntos de momentos maravilhosos e de 
interação familiar.  

             

Segue o link da história: https://www.youtube.com/watch?v=-jHFpNS2JXU 
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