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DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGIAS / CONTRIBUIÇÕES DIDÁTICAS

O objetivo desta atividade é desenvolver a
coordenação motora ampla, o esquema
corporal, estimular a orientação espacial e
temporal, ampliar o equilíbrio, a lateralidade e
melhorar o tônus muscular.

Atividade 1: Equilíbrio na Corda.

A criança conhece e reconhece as sensações e
funções de seu corpo e com seus gestos e movimentos
identificam suas potencialidades e seus limites, ganha
centralidade, cuidados físicos, emancipação e liberdade
e não para a submissão.

A música favorece o desenvolvimento da
sensibilidade, da criatividade, do senso rítmico,
do prazer de ouvir música, da memória,
concentração, atenção, além de contribuir para
uma efetiva consciência corporal e de
movimentação.

Atividade 2: Música: Cabeça, Ombro, Joelho e Pé.

Conviver com diferentes manifestações artísticas e
culturais. Com base nessas experiências elas se
expressam por várias linguagens, criando suas próprias
produções artísticas de sua própria autoria
desenvolvendo o senso estético e crítico.



É preciso que as crianças vão ampliando e
enriquecendo seu vocabulário e demais recursos
de expressão e de compreensão, assim
potencializa a sua participação na cultura oral e
social.

ATIVIDADE 3: Minha Boneca de Lata.

Esta atividade será realizada com a música, “Minha
boneca de lata” as crianças irão cantar a música com
os adultos comandando a tocar as partes do corpo
conforme a orientação da musica infantil.

Resolver conflitos nas interações e brincadeiras,
com a orientação de um adulto.

ATIVIDADE 4: Teia de Aranha.

Participa de relações sociais e de cuidados pessoais,
as crianças constroem sua autonomia e senso de
autocuidado, de reciprocidade e de interdependência
com o meio.

Explorar e utilizar conceitos de regras básicas e
inseri-las em espaços e tempos de diferentes
dimensões do mundo físico e sociocultural.

ATIVIDADE 5: Futebol.

Vamos realizar esta atividade em um espaço amplo.
Pode ser em uma quadra da pracinha do bairro em que
mora, no quintal da casa, no pátio, enfim no local para
possamos correr com a bola e jogar um futebol com os
amigos e amigas.
.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS TRABALHADOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e
movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM GARANTIDOS NAS ATIVIDADES DURANTE A SEMANA: Conviver, brincar, participar, explorar,
expressar e conhecer-se.


