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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Educadora: Ana Paula Menegolo Silva. 

Data: Quarta -feira, 28 de abril de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: Brincando com o som alto e baixo 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias (EI02TS03); 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

Todos os sentidos humanos são de extrema importância para conhecer, descobrir e 

explorar o mundo. A audição é uma delas, pois além de captar os sons pelas orelhas é 

um sentido muito significativo para o desenvolvimento da linguagem oral e também da 

escrita. Treinar a atenção aos sons, a discriminação auditiva e o sequenciamento de sons 

ajudam a tornar a memória auditiva mais eficiente. Em nosso dia-a-dia, reproduzimos 

diferentes tipos de sons, praticamente o dia todo e que muitas vezes nem nós mesmos 

percebemos por já fazerem parte da nossa rotina.  

Para estimular a habilidade auditiva na criança esta atividade foi planejada, sendo assim, 

o mediador pela atividade irá apresentar para a criança diferentes sons entre o alto e o 

baixo, utilizando recursos que já fazem parte do cotidiano da criança, como por 

exemplo, o barulho do liquidificador, da descarga, do telefone, campainha, molhos de 

chaves, descarga, torneira se abrindo, chuveiro, portas se fechando, entre outros. 
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 Faça barulhos, dialogue e apresente para criança os diferentes sons entre baixo e alto e 

dê liberdade para o pequeno se expressar e fazer questionamentos. 

 

Materiais: 

- Objetos que reproduzam som alto e baixo. 

 

Sugestões para as famílias: 

Faça barulhos de fácil percepção, utilizando objetos que já fazem parte do cotidiano da 

criança. O mediador poderá também cantar uma música do agrado da criança utilizando 

entonação de voz mais baixa e depois mais alta. 

 

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 

 
 


