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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Educadora: Ana Paula Menegolo Silva. 

Data: Quinta -feira, 29 de abril de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: Que som é esse? 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

compreender (EI02EO04); 

 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); 

 Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de 

roda e textos poéticos (EI02EF02). 

 

Proposta pedagógica: 

A vivência sonora e lúdica através de brincadeiras é uma maneira de oportunizar 

as crianças a expressão de suas ideias e sentimentos. É por meio do contato com toda a 

variedade de sons que as crianças vivenciam este processo. Pensando nisso para 

estimular o sentido audição por meio da escuta, da atenção, da percepção e da 

identificação de diferentes sons esta atividade foi planejada.  

Sendo assim permita que a criança ouça variedades de sons que será disponibilizado no 

grupo WhatsApp, como por exemplo, sons de animais, telefone, instrumentos etc. no 

decorrer da atividade permita que a criança descubra que som é este. Caso a criança não 
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consiga se expressar oralmente ajude-a nesta descoberta e incentive-a a reproduzir os 

sons e liberdade para expressar suas opiniões 

 

Materiais: 

- Sons diversos que serão disponibilizados pelo WhatsApp. 

 

Sugestões para as famílias: 

Ao proporcionar a brincadeira não coloquem imagens com sons, sugere-se que ouçam 

apenas o áudio que será encaminhado ao grupo da turminha, para evitar que a criança se 

disperse ou se prenda apenas nas imagens reproduzidas em celulares, televisores entre 

outros, deixando de executar a atividade com o objetivo proposto, que é em reproduzir 

com autonomia os sons através da audição. 

 

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. 

 
 

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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