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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 11/12/2020 

Título da Atividade: Bate o sino pequenino.  

  

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EI01TS03); 

• Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar 

(EI01EF05); 

• Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03). 

 

Resumo: 

O sino de Natal é o símbolo que representa o anúncio do nascimento de Jesus. Isso porque, 

além de sinalizar as horas, o toque dos sinos avisa as pessoas para se reunir para um 

acontecimento. Afinal quem nunca cantou um pedacinho?: "Bate o sino pequenino, sino de 

Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem". 

Sendo assim hoje nós iremos cantar esta linda canção natalina utilizando como recurso um lindo 

sino feito de garrafa pet.  

 

Materiais: 

• Garrafa pet; 

• Tampinha de garrafa; 

• Barbante; 

• Objeto para furar a tampinha (para uso exclusico do adulto); 

• Tesoura (para uso exclusivo do adulto). 

 

Espaços:  

Organize um espaço disponível que contenha uma superfície plana para o manuseio dos 

materiais e que atenda às necessidades da criança referentes à segurança e comodidade. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 
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Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  

 

Observe Atentamente: 

Observe como será a reação da criança ao ouvir a mísica, será que ela irá gostar da melodia que 

estará sendo tocada? Percebe também como será o momento em que ela ver o sino ja pronto, 

será que ela irá pegá-lo imediatamente para explorar o instumento ou terá que ser incentivada?   

Note também como estará o tempo de concentração dela neste dia, caso perceba  muita agitação, 

escolha outro horário para realizar a atividade.   

 

O que fazer durante?  
Inicialmente apresente para a criança imagens de um sino de verdade mostrando seus sons 

(que será disponibilizado via whats app) caso você tenha um sino em casa permita que a 

criança explore através do manuseio.  

Em seguida confeccione um sino utilizando garrafa pet e uma tampinha de garrafa.  

Coloque para tocar a música “Bate o sino”, incentivando seu pequeno a chaqualhar o 

instrumento no ritmo da melodia que está sendo tocada.  

 

 

Link importante:  

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

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

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

Bate o sino: https://www.youtube.com/watch?v=djYaM78yLDQ  

  

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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