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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 28/10/2020 

Título da Atividade: Cantando no coreto. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

descobertas (EI01ET03); 

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

canções, músicas e melodias (EI01TS03); 

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

Resumo: 

Temos o privilégio de termos em nossa cidade um do mais belos jardins, que fica localizado 

na área central, sendo nomeado “Praça Cônego Joaquim Alves”.  

No interior da praça existe, um lago com vários peixinhos, um lindo chafariz, diversas 

escoltururas em plantas, arte conhecida como topiaria e bem no meio da praça um lindo 

coreto, onde em ocasiôes especias são apresentadas diferentes tipos de músicas.  

Hoje a inspiração para nossa atividade será o coreto, a partir de um microfone feito com 

materiais recicláveis, as criança irá explorar este objeto que colabora para a estimulação da 

fala.  

 

Materiais: 
• Rolinho: de papel higienico, papel filme ou papel alumínio;  

• Papel amassado ou tampa de amaciante.  

 

Espaços:  

Para esta proposta de atividade, minha sugestão é que ela aconteça no centro de um local da 

casa mais amplo, que permita que a criança se destaque durante sua apresentação.  

  

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  
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Observe Atentamente: 

Observe como será a reação da criança ao ver o microfone, será que ja vai saber para o que ele 

serve ou será que ela irá colocá-lo na boca? 

Perceba também se será despertado a questão da fala durante a brincadeira.  

 

O que fazer durante?  

No local escolhido, coloque um tapete para que a criança perceba que será o espaço da 

atividade (como se fosse um coreto de faz de conta). Em seguida mostre qual é a função do 

microfone. Cantando, falando ou até mesmo chamando a criança pelo nome.  

Em seguida entregue o microfone para a criança, deixe ela explorar este objeto o tempo que 

for necessário, logo após incentive a reprodução de algum tipo de som, que a criança ja tenha 

o costume de emitir. 

 

Link importante:  

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

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

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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