
 

 

 

HOJE EU VOU ANDAR  DIFERENTE 

 

Hoje eu quero andar diferente, não vou andar pra 

frente, eu vou andar de lado, não posso tocar em 

nada nem ninguém. 

 

 

de ponta de pé... 

andar de calcanhar... 

com meu amigo de mãos dadas... 

pular no meu lugar... 

 

 

(CANTEIRO, atividade motora) 

 

 

 

Você se arriscaria a dizer qual a nossa 

temática do mês? 





Neste encontro vivenciaremos a expressividade 

dos movimentos corporais por meio das 

brincadeiras e linguagens como geradoras de 

sentimentos e emoções. Para isso será 

oportunizado diversas atividades brincantes, 

socialização de experiências que envolvam corpo, 

o movimento e a brincadeira, além de estudos de 

casos sobre as possibilidades estratégicas de 

afirmação e acolhimento de corpo e mente
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 As culturas da infância: o brinquedo, a brincadeira, o 

corpo e as múltiplas linguagens expressivas como 

possibilidade de conhecer o mundo. 
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 Refletir acerca da importância da experiência do brincar e 

comunicar-se por meio das emoções e da linguagem. 

  

 Vivenciar atividades de interação com o próprio corpo e 

com o outro, tendo como possibilidade de reverberar na 

prática pedagógica.  

  

 



http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/politica-de-ensino
http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/politica-de-ensino
http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/politica-de-ensino
http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/politica-de-ensino
http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/politica-de-ensino
http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/politica-de-ensino
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Estrutura das Matrizes Curriculares da 

RMER 
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https://forms.gle/Hq9m2EsD5ocxsYEf7
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ATIVIDADE EM EQUIPES 

 

 Através das etapas da formação de 

agosto expressar que concepção de 

corpo você construiu. 

 

 

- Cada grupo ficará responsável por 

elaborar o conceito sobre a importância do 

corpo e movimento, a partir do que foi 

vivenciado e representado nas fotos. 
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SOCIALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS 
Apresentação da PROPOSIÇÃO DIDÁTICA DE AGOSTO  

ESCOLA CECÍLIA MEIRELES 

PROFE Mª VERA LÚCIA, GRUPO V 

ESCOLA  HÉLIA PEREIRA 

PROFE  NEIDE,  GRUPO V 
ESCOLA INÊS SOARES 

PROFE Mª EDILEUSA FARIAS  

GRUPO IV 



https://http2.mlstatic.com/lenco-veu-seda-pura-danca-do-ventre-mandala-arco-

iris-cores-D_NQ_NP_680166-MLB27828471610_072018-F.jpg 
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Pisa ligeiro, 

Pisa ligeiro,  

Quem não pode com a formiga,  

Não assanha  

O Formigueiro! 

 

 



Sai, sai, sai 

Ó piaba, 

Saia da lagoa 

Bota a mão na cabeça 

A outra na cintura 

Dá um remelexo no corpooooo... 

 

Dá um abraço/ Faz um carinho/ dá um beijinho/ faz uma 

cosquinha...     No outro 



 

Ana Maria brincou carnaval,  

por 24 horas... 

 

PUFF (cair/abaixar) 

 

Vai subindo bem devagarzinhoooo... 

 

 















Produzir ritmo e melodia com:  

 

 Emitir sons com o corpo a partir dos elementos da 

paisagem  
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Instigar professoras/es na busca 

por caminhos diversos e 

interessantes em sua prática (GOBBI, 2010) 



ATIVIDADE EM GRUPOS 

 Em 4 equipes, vamos realizar um estudo de  

caso, a partir dos vídeos disponíveis nos  

Netbooks:

PERGUNTA NORTEADORA: 
De que maneira a situação analisada se 
aproxima ou distancia-se de uma prática que 
olhe o movimento corporal como forma de 
aprender e de se expressar? 

1-Imitando os animais  

https://youtu.be/--dR9F_IOWY 

2-Olha o camaleão  

https://youtu.be/U897zsmtLTU  

3-Quero ver o corpinho assim fazer 

https://youtu.be/vhQ3qvkhCKM  

4-Vamos conhecer as partes do corpo. 

https://youtu.be/wSUcV4bgrss  

https://youtu.be/--dR9F_IOWY
https://youtu.be/--dR9F_IOWY
https://youtu.be/--dR9F_IOWY
https://youtu.be/U897zsmtLTU
https://youtu.be/vhQ3qvkhCKM
https://youtu.be/wSUcV4bgrss






https://gestaodeprojetosdigitais.com.br/wp-content/uploads/2017/12/11-aprendizados-pra-vida.jpg 
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