
 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE: SIGA SEU MESTRE 

 

Percebemos diariamente que as crianças são extremamente 

observadoras desde muito pequenas. Elas prestam muita atenção a tudo que veem e 

vivenciam e dessa forma, imitam e aprendem. A imitação é um dos principais recursos para 

realizar novas aprendizagens. A aquisição inicial da fala, por exemplo, se dá pela imitação, 

pela reprodução de sons e palavras que as crianças escutam no contato com as pessoas 

com as quais convivem. Essa é uma das razões pelas quais é tão importante falarmos com 

as crianças, desde que são atividades de hoje e justamente para estimular esse processo. 

Escolha um local confortável e inicie com gestos simples como: fazer caretas, falar no celular, 

sorrir, inflar as bochechas e incentive a criança a te imitar. Será muito divertido para todos 

ver os pequenos tentando fazer os mais diversos movimentos e expressões. Além de tudo 

que já foi mencionado, esta atividade também ajuda no autoconhecimento. 

Registre esses momentos com vídeo ou fotos e envie para as professoras no grupo 

de WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO:  
 

  DATA: 01/09/2021                       SEMANA 24 

PROFESSORAS: Andréa, Antônia, Iara, Janaína, Silvana, Zilmara TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos 



 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: DANÇANDO ESTÁTUA  

  

 As crianças sentem necessidade de movimentar-se e através da 

dança elas evoluem em relação do domínio do seu corpo, aprimoram 

as possibilidades corporais e descobrem novas formas de se movimentar para superar novos 

desafios. Essa atividade tem como objetivo principal incentivar esses aspectos na criança. 

 O adulto ou responsável irá assistir o vídeo junto com a criança e a incentivará a 

obedecer aos comandos propostos pela música (estátua). Em seguida, o adulto ou 

responsável irá cantar uma música e pedir para que ela dance. 

 

 Link sugerido:  vídeo da Xuxa (estatua) 

https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-

1o&feature=youtu.be 

 

 

Obs: Podem substituir o vídeo por alguma 

canção que o responsável e a criança saibam 

cantar. 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 01/09/2021 SEMANA: 24 

PROFESSORES: Adelaide Simone, Elaine, Elma, Elisabete, Fabiana e 
Vanderlânia 

TURMA: B1B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos 

https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-1o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-1o&feature=youtu.be

