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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Educadora: Ana Paula Menegolo Silva. 

Data: Sexta-feira, 30 de julho de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da Atividade: É hora da música 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar 

diversos ritmos de música (EI02TS01); 

 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: 

A música na educação infantil passa pelas atividades musicais que oferecem inúmeras 

oportunidades para que a criança aprimore sua habilidade motora, aprenda a controlar 

seus músculos e mova-se com desenvoltura. A criança aos poucos vai formando sua 

identidade, percebendo-se diferente dos outros e ao mesmo tempo buscando integrar-se 

com os outros. A partir do momento em que a criança entra em contato com a música, 

seus conhecimentos se tornam mais amplos e este contato vai envolver também o 

aumento de sua sensibilidade e fazê-la descobrir o mundo a sua volta de forma 

prazerosa.  

Vamos finalizar nossa semana, ainda falando sobre a casa, a nossa casa! 

 Sendo assim, a proposta de hoje é unir a música com casa, através da canção “Minha 

Casa” do Bita, para isso, estarei disponibilizando o áudio no grupo de WhatsApp e em 
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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 

 

seguida, a criança deverá acompanhar a letra utilizando potes, copos ou outro utensílio 

para batucar enquanto ouve a canção. 

 

Materiais: 

- Copos, potes ou outro utensílio; 

- Áudio da canção. 

 

Sugestões para as famílias: 

Disponibilize os utensílios para a criança batucar enquanto ouve a canção, sente-se com 

a criança e batuque também. 

Estimule- e elogie sempre com suas conquistas e realizações. 

 

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.  
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