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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 09/02/2021 (Terça-feira) 

Título da Atividade 02: Cantoria com alegria 

 

Objetivos específicos: 

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

se compreender (EI02EO04); 

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 

criar objetos tridimensionais (EI02TS02); 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias (EI02TS03); 

 Classificar objetos considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, 

forma, etc.) (EI02ET06); 

 Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar 

letras e outros sinais gráficos (EI02EF09). 

 

Proposta pedagógica: 

As crianças em sua maioria demonstram interesse especial por acompanhar canções 

utilizando a audição, os movimentos corporais e até mesmo a linguagem oral, 

viabilizando o desenvolvimento de novas habilidades em relação a estes aspectos do 

desenvolvimento. 

Propõe-se com esta atividade a criação de um microfone com intuito de ser ferramenta 

para soltar a voz cantando músicas à escolha da criança.  

Inicialmente separe os materiais a serem utilizados e demonstre interesse em participar 

decorando-os junto à criança para posterior montagem. Assim que o rolinho e a 

tampinha estiverem decorados, mantenha o rolinho na vertical e encaixe a tampinha 
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sobre o objeto para formar o microfone. Instigue a criança a escolher sua canção 

favorita e a acompanhe na cantoria com alegria. 

 

Materiais: 

- Rolinho de papel higiênico (podem ser utilizados rolinhos de papel alumínio ou filme); 

- Tampinha de amaciante (a tampinha pode ser substituída por uma bolinha de papel 

amassado); 

- Tinta e pincel (caso não possuir o material pode substituí-lo por canetinhas, lápis de 

cor ou giz de cera). 

  

Sugestões para as famílias: 

Dê liberdade para que a criança realize a escolha dos materiais a serem utilizados e da 

música a ser cantada, esta atitude desenvolve a autonomia e construção de identidade. 

 

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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