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Sugestão de turma:  
Crianças pequenas (4 – 5 anos)  

Objetivos: 

 Incentivar  o uso dos espaços externos a sala de aula; 

 Integrar os alunos ao ambiente escolar; 

  Proporcionar uma maior interação entre o professor e os alunos; 

  Levantar a importância de esperar sua vez de falar (alunos).  

Tempo Estimado: 
50min  

Campos de Experiências e Habilidades: 

 O eu, o outro e o nós. 

 Traços, sons, cores e formas. 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de partici-

pação e cooperação. 

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brinca-

deiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras 

possibilidades. 

Eixos do Currículo de Trânsito:  

Eixo 4 - Protagonismo, escolhas coletivas e promoção da saúde.  

Conteúdos: 

 Interação com os pares; 

 Apreciação artística;  

 Expressão pessoal.  

Tema da aula:  
Olá, minha amiga escola! 

Momento da aula:  
Sensibilização e roda de conversa 
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Recursos/materiais:   

Dispositivo para tocar a música; 

         Faça o download da música ou do vídeo com áudio pelo link abaixo:   

                     https://www.youtube.com/watch?v=zvu3Mkjbtfs   

          

Organização: 
Escolha em um local da escola em que seja apropriado para fazer uma roda 

musical.  

Organize a turma em círculo.  

Descrição das atividades:  
Ainda em sala de aula, coloque a música para as crianças escutarem. Organize o 

deslocamento dos alunos até o espaço externo escolhido. 

No local da atividade, peça às crianças que sentem no chão formando uma roda 

e depois que todos cantem a música juntos.  

(Letra: “Bom dia amiguinho como vai? Bom dia, amiguinho, como vai? Faremos o 

possível para sermos bons amigos, bom dia amiguinho como vai?”). 

Substitua a palavra “amiguinho” pelo nome de cada criança enquanto cantam a 

música. Incentive-as a cantarem junto e a se expressarem corporalmente durante 

a música.  

Em seguida, inicie a dinâmica contando suas experiências fora da escola, como 

foram as suas férias, o que gostou de fazer, onde foi passear e qual o meio de 

transporte que utilizou nos seus passeios.  

Oriente a turma a fazer o mesmo. Cada estudante irá contar para os colegas co-

mo foram as suas férias. Medie para que que uma criança de cada vez fale e as 

demais respeitem o tempo de fala dela. 

Após a roda de conversa, leve os alunos para fazer um “tour” pelas dependên-

cias da escola. 

Ao retornar à sala com a turma, estimule as crianças a comentarem qual espaço 

mais gostaram, o porquê e como acham que aquele lugar pode ser usado para  

aprenderem algo.   

Radar de avaliação:  

Instrumentos de avaliação: 
 Roteiro de observação  

Critérios de avaliação: 
 Envolvimento e participação 

nas atividades.  

https://www.youtube.com/watch?v=zvu3Mkjbtfs
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Tem alguma sugestão ou quer compartilhar os 
resultados conosco? Envie um e-mail para  

educacao@emdec.com.br 

Que tal!  Que bom!  Que pena!  

Avaliação pós-aula (para o professor preencher)  

mailto:educacao@emdec.com.br
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E-mail: educacao@emdec.com.br 

Telefone:  (19) 3772-7125/ 7123  

WhatsApp: (19) 3772-4293  

Site: www.emdec.com.br/educacao 

 

App EMDEC (Google Play e App Store) 

Redes sociais: 
 

https://www.facebook.com/EmdecOficial/ 

https://www.instagram.com/emdecoficial/ 

bit.ly/canalemdec 


