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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 15/12/2021 quarta-feira) 

Título da Atividade 07: “Bate o sino pequenino”  

 

Objetivos específicos: 

● Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

 ● Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas 

(EI01EF02); 

● Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias (EI01TS03). 

 

Proposta pedagógica: 

O Sino de Natal é o símbolo que representa o nascimento de Jesus. Isso porque, além de 

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

acontecimento. Usados na decoração das árvores e das portas, os sinos também são 

lembrados nas músicas natalinas.   

Que tal agora criarmos um pequeno sininho para cantarmos uma canção? 

 

Materiais: 

- Potinho de iogurte;  

- Lã ou linha;  

- Tesoura (para o uso exclusivo do adulto). 
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Sugestões para as famílias: 

Inicie a atividade conversando com criança sobre o sino natalino, dizendo que iremos 

criar um Sino de Natal com um potinho de iogurte para cantarem juntos a canção “Bate 

o Sino”. 

Apresente os materiais a serem utilizados para a criança. 

Com cuidado, fure o potinho de iogurte e passe a lã por esse furinho, fazendo um 

pompom com a lã e amarre na linha pendurada no potinho. 

 Quando o sino já estiver pronto, convide a criança para ouvir a canção “Bate o Sino”, 

incentivando-a a realizar movimentos com o novo sininho. 

 

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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