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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B Data:20/05/2020 

Título da Atividade 03: Hora da dança (“música família - Rita Rameh” e a 

“família original - 3 palavrinhas”.  

Objetivos de Desenvolvimento: 

  Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora, etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas. 

 Deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo 

orientações. 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias. 

 

Resumo: 

Para que as crianças e família escutem e dancem se divertindo com as músicas, assim vivendo 

um tempo de diversão juntas. 

 A música vem sendo apontada como uma das áreas de conhecimento que mais impulsionam 

o desenvolvimento infantil. 

A linguagem musical promove a integração entre o corpo e a mente, a sensibilidade e a razão, 

a técnica e a criatividade. 

A soma de tais fatores colabora para a comunicação, expressão e consciência corporal, 

socialização e segurança emocional. 

Na infância, a etapa da alfabetização pode ser estimulada com canções infantis, 

principalmente naquelas em que as sílabas são rimadas e repetitivas, pois ajudam a criança a 

entender o significado de cada palavra. 

Além disso, a música aumenta o poder de concentração e memória, estimula o raciocínio 

lógico e potencializa o ritmo de aprendizado de idiomas. 
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Isso é possível porque ela, na qualidade de sequência temporal de sons articulados, se 

relaciona diretamente com a linguagem. 

Ou seja, é semelhante ao discurso não apenas na conexão dos sons, mas também na 

organização das estruturas concretas. 

Assim como todos os outros eventos no corpo humano, a música é o resultado de uma 

interpretação cerebral. 

Dessa forma, quanto mais rica for em harmonia (diversidade de sons — agudos, médios e 

graves), timbres e ritmos, mais estimulado será o cérebro de quem a ouve. 

Preparação: 

 Sentados em uma roda juntamente com todos os membros que moram na casa, escolhas 

varias cantigas de roda para serem cantadas em família. (Ex: Ciranda Cirandinha, Roda Roda 

Roda (Caranguejo peixe é), Atirei o Pau no Gato, Escravos de Jó, Dona Arranha e a Galinha 

vizinho.), assim estimulando a socialização de todos os membros da família. 

 

Materiais: 

TV,  celular ou câmera fotográfica e aparelho de som.  

 

Espaços: 

Organize um espaço aberto com ventilação e luz como quintal e varanda. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente: 30 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos, ou atividades para documentação e envie para a tia Luana 

no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico. 
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Observe Atentamente: 

Como a criança demonstrou interesse nas músicas que estão sendo apresentadas pela família? 

Como aconteceu a interações nesse ambiente? De que forma a criança experimentou as 

possibilidades corporais nessa roda musical? Como demonstram que se sentem acolhidos e 

desafiados? 

 

O que fazer durante? 

 

1. Identifique barreiras físicas, comunicacionais ou relacionais que podem impedir que a  

criança  participe e aprenda. 

2. Assegure condições para que todos participem no momento da realização da proposta. 

3. Tente cantar todas as músicas, fazendo todos os gestos propostos.  

 

Link importante: 

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

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 
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