
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Professora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Segunda - feira, 18 de maio de 2020  

Título da atividade: Nossa bandinha em casa 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar) combinando 

movimentos e seguindo orientações. 

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

ritmos de música. 

- Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e 

do lado) e temporais (antes, durante e depois). 

 

Resumo:  

A brincadeira de hoje será com música, diversão e um bom barulho. 

Ainda falando da nossa família, você poderá dançar e tocar livremente ao som da música 

Nossa família – do Mundo Bita, e você poderá também disponibilizar alguns itens para 

ser a bandinha de vocês como por exemplo: bacia, colher, lata, panela, chocalho, potes de 

plástico entre outros. 

Assim, vocês poderão cantar e tocar ao som da música. 

Vamos lá? Solta o som galerinha. 

 

 

Preparação 

 

Materiais: 

- Música: Nossa família – Mundo Bita 

- Utensílios de casa como: panelas, potes de plásticos, colheres entre outros 

 



Espaços:  

No primeiro momento, sugiro que separe todos os utensílios que vocês usarão para tocar, 

em seguida, disponibilize-os em um local espaçoso e que a criança tenha liberdade para 

tocar e dançar. 

 

Tempo sugerido: 30 minutos 

 

Registro da atividade: Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie 

para a Tia Paula no nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do 

acompanhamento pedagógico.   

 

Observe atentamente: 

Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  

Apresentou firmeza ao segurar os utensílios enquanto tocava? 

Demostrou desconforto ou tranquilidade durante os sons feito por ele e pela família? 

Gostou mais de dançar ou de tocar? 

 

O que fazer durante? 

- Desperte a animação em todos da família, principalmente da criança; 

- Dance, cante e toque junto com a criança; 

- Apenas ouçam a música e não utilizem nenhuma imagem para que a atenção não se 

perca e fuja do objetivo central; 

- SEMPRE elogie a criança. 

 

Links importantes: 

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

http://www.crechemeninojesus.com.br 

http://www.crechemeninojesus.com.br/


 

 

 

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 

 


