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Atividades Pedagógicas em Casa  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti  

Turma: Berçário I A                         Data: 22/07/2020  

Título da Atividade: Quem canta seus males espanta.  

 

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);  

* Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas.) 

(EI01EF02). 

 

 

Resumo 

Nossos dias ficam muito mais divertidos quando temos música, por isso os pais ou 

responsáveis terão a missão de escolher a forma que for mais fácil e divertida para 

trabalhar a questão da música estimulando assim a percepção sonora.   

 

Materiais: 
● Os objetos serão escolhidos pela família. 

 

Espaço:  
O espaço será de acordo com a atividade que a família irá realizar.    

  

Tempo sugerido:   

30 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.  

 

Observe atentamente:  

É fundamental perceber se a criança está demonstrando gosto pelo que está sendo 

proposto, podendo alterar com improvisações, caso necessário.    
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O que fazer durante:  

Neste dia iremos trabalhar com a música, o adulto mediador irá escolher a melhor forma 

de trabalhar com este item tão importante para os nossos pequenos.      

Escolha um local agradável, confeccione algum instrumento, ou utilize recursos que tiver 

em casa, evitando colocar a criança na frente da televisão ou celular.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/  
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