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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

Educadoras: Ana Paula Menegolo Silva e Raíne Ap. Arantes de Souza 

Data: Quarta-feira, 13 de outubro de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da Atividade: Brincando com som. 

 

Objetivos específicos: 

 Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos 

(EI02EO03);  

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

diversos ritmos de música (EI02TS01);  

  Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias (EI02TS03); 

  Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

O contato da criança com a música se faz nas situações de convívio social, por meio de 

brincadeiras e manifestações espontâneas. Vamos iniciar nossa semana ouvindo e 

aprendendo com a música “Pomar” da Palavra Cantada? 

Através desta atividade, iremos desenvolver a percepção auditiva e a coordenação 

motora da criança ao tocar utilizando como recurso recipientes de casa como bacias, 

potes, panelas, tampas, colheres entre outros para acompanhar a letra da música.  

Inicialmente o adulto mediador deverá dialogar com a criança sobre o pomar, se ela 

conhece alguma fruta e qual a sua preferida. Incentive a criança a cantar e batucar 

acompanhando o áudio da música que será disponibilizado no grupo do WhatsApp. 
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Materiais: 

-Áudio da música “Pomar”; 

- Recipientes (bacias, potes, tampas, panelas, colheres e etc.). 

 

Sugestões para as famílias:  

Brinque, cante e toque junto com a criança para facilitar sua compreensão, aproveitem 

esse momento em família e divirtam-se. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

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

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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