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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 16/10/2020 

Título da Atividade: Hino de Batatais. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG03). 

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

canções, músicas e melodias (EI01TS03). 

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

(EI01EF02). 

 

Resumo: 

Hino é um símbolo que representa o seu povo que construiu sua identidade e que procura a 

valorização de sua cultura, história e sociedade. Ele é uma poesia parnasiana que utiliza 

símbolos sagrados para remeter a ideia de solenidade e patriotismo.  

Sendo assim, hoje nós iremos convidar a criança para acompanhar o hino da nossa cidade, 

utilizando um equipamento sonoro que será um tambor feito com utensílios domésticos.  

Materiais: 

• Pote em geral; 

• Vareta, colher de pau ou as mãos.  

 

Espaços:  

Sugiro que esta atividade aconteça em um local mais reservado, que não tenha muitas distrações 

para que a criança possa se concentrar na melodia da música.  

  

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. 

 

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.  
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Observe Atentamente: 

Observe como será a reação da criança ao ver o instrumento a sua disposição,  será que ela irá 

tocá-lo, ou apresentará receio? 

Observe também como a criança se portar ao ouvir o hino de Batatais sendo convidada 

participar com a parte instrumental. 

 

O que fazer durante? 

Para iniciar a atividade coloque  hino para tocar, estimulando que a criança observe.  

Em seguida ofereça o tambor (Pote) com as colheres, incentivando-a tocar no ritmo da 

música. 

É importante também que o adulto mediador reproduza este som também para que a criança 

possa realizá-lo por meio da imitação.     

 

 

 

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/ 

 

Hino de Batatais: https://www.youtube.com/watch?v=VvLXC4PEUnY 

  

 

 

 

 

 

 

 

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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