
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Sexta- feira,  11 de dezembro de 2020  

Título da atividade: Bate o sino 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos 

(EI02EO03); 

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

compreender (EI02EO04); 

- Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

- 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 (EU02TS03); 

- Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

 

Resumo:  

O toque dos sinos avisa as pessoas para se reunir para um acontecimento e também  

usados na decoração das árvores e das portas, os sinos também são lembrados nas 

músicas natalinas. 

E será através disso que iremos realizar nossa atividade de hoje, para isso iremos 

construir um sino utilizando garrafa pet. 

Sendo assim, um dos responsáveis deverá realizar o recorte da parte de cima da garrafa, 

em seguida permitir que a criança realize a decoração desse sino, podendo ser com 

colantes, tinta guache, glitter etc. para finalizar o adulto deverá amarrar uma tampinha 

com barbante ou outro material para simbolizar a batida do sino. 

Depois de pronto sugiro que deixem a criança tocar o sino ouvindo a música natalina 

“bate o sino”. 



 

 

Preparação 

Materiais: 

-  Garrafa pet; 

- Tesoura ( USO EXCLUSIVO DO ADULTO); 

- Itens para decoração (tinta guache, colantes, glitter etc.) 

- Música: Bate o sino 

 

Espaços:  

Sugiro  que seja em um local com superfície firme como chão ou a mesa para que a 

criança tenha facilidade durante a execução da atividade, após a confecção permita que 

a criança toque e cante e um local espaçoso. 

 

Tempo sugerido: 30 minutos 

 

Registro da atividade:  

Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie para a Tia Paula no 

nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico.   

 

Observe atentamente: 

- Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  

- Demonstrou interesse pela confecção? 

- Soube identificar o sino depois de pronto? 

- Demonstrou interesse em tocar depois de pronto? 

 

O que fazer durante? 

- Fale com a criança sobre as características do sino; 

- Auxilie-a na criação; 

- Estimule-a a brincar depois de pronto; 

- Ouçam a música sugerida. 

 



Links importantes: 

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

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

Site da Base Nacional Comum Curricular: 

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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