
 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

VIDEO MUSICAL- DESENGONÇADA- BIA BEDRAN 

 Os gestos e movimentos são de grande importância biológica, 

psicológica e social, sendo fundamentais para a aprendizagem e para o desenvolvimento humano e 

para construção da autonomia, já que contribuem para o domínio das habilidades motoras que a 

criança desenvolve ao longo da primeira infância e que são essenciais para que ela possa reconhecer 

seus limites e potencialidades. Dessa forma a música e dança contribuem, de maneira lúdica, para o 

desenvolvimento da consciência corporal da criança, ou seja, o lugar que seu corpo ocupa no espaço, 

suas sensações e funções. A proposta do dia é despertar essa consciência corporal e identificar as 

partes do corpo. Em um ambiente apropriado para que a criança possa se movimentar, coloque o 

vídeo musical e juntos repitam os movimentos corporais que a música propõe estimulando a criança 

a identificar oralmente as partes do corpo enquanto executa os movimentos. 

                                           Link de vídeo sugerido:  https://youtu.be/Wnv6aVvey6g  
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Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: DANÇA DO DESAFIO 

 

 Os movimentos são utilizados pelas crianças como uma 

linguagem, tanto para agir com o meio físico como para se 

comunicar com as pessoas. Desde o nascimento, ela já passa a utilizar o próprio corpo para 

interagir, sendo fundamental para promover a construção da sua própria identidade e 

autoimagem. O descobrimento do corpo na Educação Infantil se justifica na necessidade que 

a criança tem de conhecer e perceber as funções de seu próprio corpo, estabelecendo 

relações de movimentos que pertencem a ela em sua totalidade, revelando sentimentos e 

emoções em suas experiências, hábitos e atitudes. Tais descobertas, integradas ao corpo 

contribuem para a construção da sua personalidade.  

 Sendo assim, para a atividade sugerimos que ao assistirem o vídeo, os pequenos 

demostrem e criem suas próprias possibilidades corporais, aprendendo quais são as partes 

do corpo com uma dancinha muito legal! É só dar o play e começar a dançar. Não se 

esqueçam de compartilhar com todos nós por meio de vídeos!   Se não tiver como acessar 

o link cante com ele uma canção estimulando-o dançar e se expressar. Ah! E não se esqueça 

de nos enviar um vídeo para que possamos 

saber como foi!!! 

Link da música: 

https://youtu.be/O9A404PG9Rc 
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