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Atividades Pedagógicas em Casa  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 13/07/2020  

Título da Atividade: Roda pião e samba le, lê.  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

* Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente (EI01TS01);  

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

canções, músicas e melodias (EI01TS03);  

* Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos (EI01EO01).  

 

Resumo 

Iniciaremos a semana com muita alegria e descontração, ouvindo e cantando as músicas 

Roda Pião e Samba Lelê, utilizando tampas de potes ou capinhas de CDs, para fazer a 

repercussão do som.   

 

Materiais: 
● Tampas de potes ou capinhas de CDs; 

 

Espaço:  
Para esta atividade o espaço não precisa ser muito grande, porém é necessário o adulto 

mediador perceba se não haverá nenhum tipo de risco para o bebê.    

  

Tempo sugerido:   

20 minutos.  

 

Registro de atividades: 

Registre em fotografias e ou vídeos, em seguida, envie para o grupo de WhatsApp de 

comunicação neste período de suspensão de aulas. Este material servirá para a garantia 

do acompanhamento pedagógico.  

 

Observe atentamente:  

Observe se o bebe está se interessando pelo o que está sendo passado, caso perceba 

distração cante com ainda mais alegria e entusiasmo.   
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O que fazer durante:  

Inicialmente ouça as músicas para se familiarizar com a melodia e com a letra, em seguida disponibilize 

os materiais que iram auxiliar na percussão da música, deixe a criança explorar o material oferecido, 

incentivando-a a reproduzir o som.  

 

Links importantes: 

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

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

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

Música “Roda Pião e Samba lelê”: https://www.youtube.com/watch?v=6N7PNgkOrjI 
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