
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 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 21/05/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 15: Cantando e aprendendo sobre as diferenças.  

 

Objetivos específicos: 

• 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); 

• Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e 

ao cantar (EI01EF05).  

 

 

Proposta pedagógica: 

O convívio com a diversidade cultural é um elemento fundamental para o 

desenvolvimento saudável da criança, pois além de melhorar a maneira como o pequeno 

se relaciona com o outro, a familiaridade com as diferenças faz com que ele olhe para si 

mesmo com mais gentileza, uma vez que consegue compreender melhor e respeitar o 

seu modo de ser e o das pessoas ao seu redor. 

Sendo assim hoje nós iremos ouvir uma musica que relata algumas características de 

diferentes tipos de pessoas, utilizando como recurso tambores feito com objetos da 

própria casa.  

 

 

Materiais: 

-Balde, bacia ou potes; 

-Colher de metal ou de madeira, ou algo que possibilite tocar o “tambor”. 
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Sugestões para as famílias: 

Inicialmente separe os objetos que se serão utilizados na atividade de hoje.  

Em seguida coloque a música para ser reproduzida, convidando a criança para bater no 

tambor.  

Realize esta atividade com muita alegria e entusiasmo, cantando e se movimentando 

para que a criança se sinta feliz ao realizá-la.   

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

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

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

 
 

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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