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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Educadora: Ana Paula Menegolo Silva. 

Data: Sexta -feira, 21 de maio de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: Barulho bom. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02);  

 Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos (EI02EO03); 

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

diversos ritmos de música (EI02TS01); 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponiveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias (EI02TS03) 

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

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Proposta pedagógica: 

A música tem um papel importante na educação infantil, pois é considerada uma fonte 

fundamental para o desenvolvimento humano, sendo que também auxilia a despertar 

habilidades criativas proporcionando que a criança crie e inove sempre que for 

desafiada, favorecendo assim a ampliação de diversas áreas do cérebro e da linguagem, 

aperfeiçoando a sensibilidade da criança e a capacidade de concentração da mesma. 

Pensando nisso a brincadeira de hoje será com música, diversão e um bom barulho. 

Ainda falando sobre a diversidade, iremos ouvir uma música que chama-se você é 

diferente de mim, eu sou diferente de você e acompanharemos a canção com a nossa 

bandinha em casa. 
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Para isso, o adulto deverá disponibilizar alguns itens como: bacia, colher, lata, panela, 

chocalho, potes de plástico entre outros e permitir que a criança toque ao som da 

música. 

 

Materiais: 

- Letra da música (Disponibilizada no grupo de whatsapp); 

- Panela; 

- Colher; 

- Bacia; 

- Potes; 

- Latas; 

- Chocalhos; 

- Etc. 

 

Sugestões para as famílias: 

A música será disponibilizada em áudio no grupo de whatsapp, desperte a animação em 

todos da família, principalmente da criança, dance, cante e toque juntos. 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. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
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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 

 
 


