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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B                      Data: 09/02/2021 (terça-feira) 

Título da Atividade 07: A canção dos meus sonhos. 

 

Objetivos específicos: 

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

canções, músicas e melodias (EI01TS03); 

● Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao 

cantar (EI01EF05); 

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

descobertas (EI01ET03). 

 

Proposta pedagógica: 

Ouvir canções e músicas contribuem muito para o desenvolvimento dos pequenos. A 

harmonia dos sons estimula a audição e a fala, contribuindo ainda com seu 

desenvolvimento intelectual, sensorial e motor. 

Sendo assim, vocês familiares irão confeccionar juntamente com a criança um lindo 

microfone reciclado e escolher uma canção/música infantil preferida, para compor o baú 

de memórias. 

 

Materiais: 

- Rolinho de papel higiênico; 

- Tampinha de amaciante;  

- Tinta guache; 

- Fita adesiva;  

- Canção/música infantil (que seja a preferida da criança). 
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Sugestões para as famílias: 

Antes de iniciar a atividade proposta, prepare os materiais antecipadamente, 

disponibilizando o rolinho de papel higiênico e tinta guache para a criança colorir com o 

próprio dedinho. Depois de secar, prenda uma tampinha de amaciante com fita adesiva 

em um dos lados no rolinho de papel. 

Quando o microfone estiver pronto, permita que a criança explore este novo brinquedo. 

Em seguida, coloque a canção/música preferida da criança para ser tocada (se preferir 

pode cantar), incentivando-a a cantar junto ou reproduzir algum balbucio, utilizando o 

microfone. 

Ao final da atividade coloque o microfone dentro do baú confeccionado no dia anterior.   

Observação: Caso a família não tenha tampinha de amaciante, o material poderá ser 

substituído por papel alumínio ou folhas de jornal. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021
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 

 
 


