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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 27/01/2021 (Quarta-feira) 

Título da Atividade 03: Trabalhando o nome com músicas.  

 

Objetivos específicos:  

• Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender. (EI02EO04);  

• Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com 

quem convive. (EI01EF01);  

• Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias. (EI02TS03);  

• Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), utilizando-as 

em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons. (EI03TS03).  

 

Proposta pedagógica: 

A importância da música para as crianças é reconhecida também quando se percebe que 

a criação de canções desperta nelas habilidades sócio-emocionais, como melhor 

autocontrole, maior confiança e autoestima. Essas habilidades as ajudam na socialização 

tanto na creche como na vida em sociedade. Experiências musicais ativam nas crianças 

a habilidade de memorização, de concentração, de inteligência espacial e de 

pensamento. 

Sentados em uma roda juntamente os todos os membros da família, escolham várias 

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

(Caranguejo peixe é) e a Canoa virou, assim estimulando a socialização de todos os 

membros da família e enfatizando o nome da criança em todas as músicas.  
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Materiais: 

 Celular; 

Aparelho de som; 

Músicas que será enviado no grupo via whatsapp ou qualquer material substituível que a 

família tenha em casa. 

 

Sugestões para as famílias: 

• Identifique barreiras físicas, comunicacionais ou relacionais que podem impedir que 

a criança participe e aprenda;  

• Observe de que forma a criança experimentou as possibilidades corporais nessa roda 

musical. 

• Assegure condições para que todos participem no momento da realização da 

atividade;  

• Sempre fale o nome da criança na música;  

• Tente cantar todas as músicas e fazem todos os gestos propostos;  

 

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/atividades-remotas. 

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

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

 

A Canoa Virou - Clipe Música Oficial - Galinha Pintadinha DVD 2 

https://www.youtube.com/watch?v=3cDsvBPn-mQ 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
https://www.youtube.com/watch?v=3cDsvBPn-mQ
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Ciranda Cirandinha - DVD Galinha Pintadinha 3 - OFICIAL 

https://www.youtube.com/watch?v=qzEcHMqqcuE 

 

 

 
 

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 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qzEcHMqqcuE

