
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RAIO DE SOL. 

PROFESSORA: CRISTIANE DO AMARAL. 

PROFESSORA AUXILIAR: SIMONE DE MATOS. 

Faixa etária: 3 anos a 3 anos e 11 meses. 

Turma : maternal II. 

Data: 24/4/2020 

Modalidade: educação infantil (crianças bem pequenas 1ano e 7 meses a 3anos e 
11 meses). 

Direitos de aprendizagem:  

Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo 
uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas 
experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na 
instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. 

Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 
transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na 
escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas 
modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

Campo de experiência:  EU, O OUTRO E  NÓS 

Habilidades da BNCC:  

EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade 
para enfrentar dificuldades e desafios. 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 
controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, 
massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e 
volumes ao criar objetos tridimensionais. 

Objetivos: 

 proporcionar momentos lúdicos de conhecimento do próprio corpo. 

Expressar-se por diferentes linguagens, oral , corporal e plástica através de 
desenho e modelagem. 

 

Objetos de estudo: Meu corpo, partes do corpo, linguagem oral e artística, 
movimento.  



 

 

Desenvolvimento da aula: 

• Assistir o vídeo com a música minha boneca de lata. Segue o  link: 
• Link https://www.youtube.com/watch?v=J4MGwfpIfTk 
• Em seguida cantar a música com a criança fazendo gestos com o corpo. 
• Agora com a criança em frente a um espelho cantar a musica, permitir 

que a criança visualize-se fazendo os movimentos e identifique as partes  
de seu corpo citadas. 

• Pedir para que a criança desenhe seu próprio corpo instigando-a a 
observar as partes. 

• Realizar a modelagem de um boneco com massinha, orientando/ 
lembrando a criança  das partes de seu corpo, porém, deixar que ela 
demonstre o seu conhecimento. 

Avaliação: Avaliação acontecerá através da participação dos alunos. Os pais 
poderão registrar por fotos e pequenos vídeos , esses momentos. 


