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                Atividades Pedagógicas em Casa 

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 26/05/2020 

Título da Atividade: Potes que viram bateria. 

 

Objetivo de desenvolvimento:   

*Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EF01TS03);   

*Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

novas descobertas (EI01ET03);    

*Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG03). 

Esta atividade além de ser super divertida, desenvolve diversas habilidades. Nesta 

proposta o foco será a repercussão sonora, por isso permita e estimule a exploração.  

 

Resumo: 
Coloque o bebê diante de um conjunto de potes de plástico. Ele vai  

passar um bom tempo pegando os potes e manuseando um por um. Em seguida lhe 

entregue uma colher de pau e a outra irá ficar com o adulto de referência, que começará 

a bater nos potes. Logo o bebê vai perceber que pode imitar os seus gestos e do jeito dele, 

vai transformar os potes numa bateria. 

 

Materiais:  

*Potes de plástico (de diversos tamanhos e cores);    

*Duas colheres grandes (colher-de-pau de preferência).  

 

Espaço:  

Esta atividade pode ser realizada em um ambiente aberto, que não ofereça riscos para os 

pequenos.  

 

Tempo sugerido:  

20 minutos. 

 

http://www.tempojunto.com/2014/10/21/brincadeira-para-bebes/
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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:   

Lembre-se de envolver a criança na atividade, observando se ela está atenta ao conteúdo 

apresentado. 

 

O que fazer durante? 

Durante a atividades procure cantar músicas do agrado da criança.   

Para que ela faça a atividade com alegria, é imprescindível, que o adulto que irá 

acompanha-la, demonstre interesse e entusiasmo.   

                                              

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 

 

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

