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Título: Partes do corpo 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, trabalharemos com a identificação das partes do corpo. Ressaltamos 

que o estudo do corpo humano instiga as crianças e incentiva uma reflexão sobre seu próprio corpo. 

Dessa forma, aproveite esta sequência didática para descobrir qual noção de corpo humano os alunos 

possuem, a fim de atender aos questionamentos deles durante as aulas.  

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer as partes do corpo. 

• Identificar características físicas em seu próprio corpo. 

• Ter atitude colaborativa e respeitosa nos trabalhos coletivos. 

Objeto de conhecimento 

Respeito à diversidade. 

Habilidade 

 (EF01CI04) Comparar características físicas entre os colegas, de modo a constatar a diversi-

dade de características, reconhecendo a importância da valorização, do acolhimento e do respeito a 

essas diferenças. 

Recursos e materiais necessários  

Aula 1:  

• Músicas: “Boneca de lata” e “Cabeça, ombro, joelho e pé”. As músicas podem ser encon-
tradas na internet. 

Aula 2:  

• Tinta guache de cores variadas (azul, vermelho, verde, amarelo, preto, marrom), massi-
nhas de cores variadas, revistas para recorte, colas, tesouras, 2 folhas sulfite para cada 
aluno. 

• Uma base de papel mais duro para cada aluno. Pode ser um pedaço de papelão de 20 x 20 
cm. 

Aula 3:  

• Não há necessidade de nenhum material específico. 
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Desenvolvimento  

Aula 1 – Apresentando o tema 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: em círculo. 

Organize os alunos na sala de aula formando um círculo e ensine a música “Minha boneca de 

lata” para eles. Se possível, toque a música para os alunos. Cante com as crianças a música sugerindo 

que toquem as partes que a boneca bate no chão. 

Em seguida, ensine a música “Cabeça, ombros, joelhos e pés” para os alunos que ainda não a 

conhecem. Mais uma vez, se for possível, toque a música para os alunos. Cantem a música, também 

tocando as partes do corpo de acordo com a música. Procure variar o ritmo da música, ora bem rápido, 

ora bem devagar, e auxilie, sempre que necessário, os alunos que apresentem alguma dificuldade para 

acompanhar.  

Aula 2 – Atividade de sistematização 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: separados em três grupos. 

Para esta aula, monte três estações de trabalho para os alunos. Em uma delas, deixe as massi-

nhas, em outra, as tintas guaches e, na terceira, as revistas. Além disso, disponibilize folha de papel 

sulfite para os alunos para quando utilizarem as tintas guaches e a colagem com as revistas. O pedaço 

de papelão poderá ser usado como apoio para a representação do corpo com a massinha. 

Instrua os alunos para que cada grupo inicie seu trabalho em uma das estações. Proponha que 

em cada uma delas os alunos façam a representação do corpo humano utilizando os materiais dispo-

níveis. Permita que cada grupo permaneça por aproximadamente 10 minutos em cada estação. Na 

sequência, oriente-os a trocar de estação e produzir uma nova representação. 

Após os grupos passarem em todas as estações, peça que cada aluno apresente o que foi pro-

duzido. Durante a apresentação, peça que os alunos apontem algumas partes do corpo que foram 

trabalhadas na aula anterior com as músicas. 

Aula 3 – Adivinhe quem é 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: os alunos ficarão em pé formando uma roda. 

A proposta desta aula se baseia na brincadeira “Adivinhe quem é”. Se possível, escolha um 

lugar da escola que tenha bastante espaço livre, como pátio ou quadra, para realizar a brincadeira. 
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Comece a brincadeira explicando que os alunos deverão adivinhar em quem você está pensando e que 

para isso você oferecerá algumas pistas. As pistas devem ser simples, por exemplo: é uma menina; tem 

cabelo enrolado; tem olhos pretos; tem cabelos curtos. 

A cada pista dada, os alunos que não se encaixarem no critério terão de se sentar. Com eles, 

faça a contagem dos que ficaram em pé até sobrar apenas o aluno em quem você pensou. Observe 

ainda que as pistas podem indicar aos alunos tanto o que têm de igual (são semelhantes em muitos 

aspectos) como o que têm de singular. Há também a ideia de exclusão a cada pista dada: se começar 

por menina, os meninos já estarão descartados; ainda assim, poderá haver meninos de “olhos verdes”, 

por exemplo. Ou seja, a ordem das pistas interfere diretamente na sua dinâmica. 

Durante a brincadeira, é importante não mencionar aspectos que possam causar constrangi-

mento aos alunos, como o peso do aluno, por exemplo. O tempo todo, procure promover um ambiente 

de respeito entre os alunos. 

Aferição de aprendizagem 

A avaliação deve acontecer de forma contínua e processual. Ela tem início quando o professor 

observa a representação que o aluno tem de seu próprio corpo. 

Durante o desenvolvimento do conteúdo, faça, sempre que julgar necessário, intervenções 

para conduzir os alunos a avanços na sua aprendizagem. Para isso, é importante observar o 

desempenho dos alunos nas atividades e recolher o maior número de informações possível para 

embasarem a avaliação dos alunos. 

Para sua aferição da aprendizagem, avalie a participação de seus alunos durante a realização 

das atividades propostas. Você poderá também propor a eles itens de autoavaliação: 

• Como foi a minha participação nas atividades? 

• Fiz as representações com empenho? 

• Trabalhei dentro do tempo dado? 

• Deixei o local de trabalho arrumado?  
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Questões para auxiliar na aferição  

1. Escreva os nomes de duas partes do corpo e desenhe cada uma delas.  

 

      __________________________                              __________________________             

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Complete as frases com as suas características. 

a) Eu tenho olhos da cor ______________________. 

b) Eu tenho o cabelo _____________________. 

c) Eu escrevo com a mão _____________________. 

 

Gabarito das questões 

1. Os nomes e os desenhos irão variar de acordo com as partes do corpo escolhidas pelos alunos. 

2. As respostas irão variar de acordo com as características do aluno. 


