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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 10/11/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 04: A orquestras dos mosquitos.  

 

Objetivos específicos: 

● Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG03);  

● Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente 

(EI01TS01);  

● Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EI02TS03).  

 

Proposta pedagógica:  

Para darmos continuidade ao tema da semana, nossa proposta pedagógica de hoje 

consistirá em conhecer, aprender e imitar o som do mosquito através da música “A 

Orquestra dos Mosquitos”. Vamos lá? 

 

Materiais:  

- Som do mosquito, disponível no grupo do WhatsApp;  

- Música “A Orquestra dos Mosquitos”, disponível no grupo do WhatsApp. 

 

Sugestões para as famílias:  

O adulto responsável por acompanhar a proposta pedagógica, deverá inicialmente 

organizar um ambiente tranquilo e convidar a criança para conhecer o som do mosquito 

disponível no WhatsApp. Em seguida, incentive o pequeno a realizar tentativas de 

imitação ao som. Para finalizar a proposta, coloque a música “A Orquestra dos 

Mosquitos” para a criança brincar e dançar livremente. 
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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/bercario-ii-a-e-b-2021. 

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 
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