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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 09/02/2021 (Terça-feira) 

Título da Atividade 02: Vamos cantar? 

 

Objetivos específicos:  

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02CG05); 

•  Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas 

possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. (EI01CG05); 

•  Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos 

ritmos de música. (EI02TS01); 

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 

objetos tridimensionais. (EI02TS02); 

• Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), utilizando-as 

em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons. (EI03TS03). 

 

Proposta pedagógica: 

Nos dias de hoje é muito importante falar, pensar e colocar em prática a reciclagem de 

materiais. Pois todos deveriamos pensar em como contribuir com nosso meio ambiente. 

O rolo de papel higienico é um tipo de material muito simples e que faz parte do nosso 

dia a dia, e com certeza muitas vezes passa desaperecebido tudo que poderiamos criar 

com ele. Mais o importante mesmo é imaginar e criar, e depois é só começar a brincar, 

cantar e dançar, por isso nesta atividade a criança junto com membro da familia irá 

coofecionar um microfone.   
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Materiais: 

Rolinho de papel higiênico, tampinha de amaciante, jornal ou revista, tinta guache, fita 

adesiva e músicas infantis diversas. 

 

Sugestões para as famílias:  

1. Comente com a criança sobre o brinquedo que será construído; 

2.  Organize o espaço e disponibilize os materiais necessários para crianças e ajude-

as a confeccionar o microfone; 

3.  Disponibilize o rolinho de papel higiênico e tinta guache para a criança pintar 

com o próprio dedinho; 

4. Depois de secar, prenda uma bolinha de papel ou uma tampinha de amaciante com 

fita adesiva em um dos lados no rolinho de papel; 

5. Depois do brinquedo confeccionado aproveite para brincar a diversão ser 

garantida; 

6.  Em seguida, coloque músicas infantil escolhida e incentive a criança a cantar a 

canção com o microfone; 

7. Para lembrar desse momento divertido, vamos guarda o microfone no baú de 

memória.  

 

8. Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
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Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

