
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

_______________________________________________________________________________________________________ 

              

Atividades Pedagógicas em Casa  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 17/07/2020  

Título da Atividade: Pirulito que bate, bate.  

 

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);  

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

 

Resumo 

As cantigas populares infantis seguem as crianças de geração em geração. Nunca saem de moda 

e ainda ajuda a criança no seu desenvolvimento motor, na socialização. Sendo assim nós iremos 

trabalhar com a música pirulito que bate, bate, utilizando um divertido chocalho.    

 

Materiais: 
● Chocalho; 

● Música: Pirulito que bate, bate. 

 

Espaço:  
Para esta atividade o espaço não precisa ser muito grande pois a atividade acontecerá com 

a criança sentada, porém é primordial que seja seguro e  que não apresente riscos 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.  

  

https://br.guiainfantil.com/materias/cultura-e-lazer/cancoes-infantisfui-no-tororo-cancao-para-criancas/
https://br.guiainfantil.com/materias/educacao/comportamento/como-tratar-os-problemas-de-habilidades-sociais-nas-criancas/
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Observe atentamente:  

Para esta atividade a atividade a atenção não precisa ser extrema, desde que o adulto 

entregue para a criança um objeto que não solte as partes, para não cause nenhum tipo de 

problema como engasgamento.  

  

O que fazer durante:  

Entregue para a criança o chocalho favorecendo a exploração e o manuseio. Em seguida coloque a 

música para tocar batendo o chocalho no ritmo da música.  

 

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 “Pirulito que bate, bate”: https://www.youtube.com/watch?v=9C7qgnA-UuU 

 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://www.youtube.com/watch?v=9C7qgnA-UuU

