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Título da atividade: Construindo minha sanfona 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

compreender (EI02EO04); 

- Desenvolver progressivamente as 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 materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

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

objetos tridimensionais (EI02TS02); 

- Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e 

do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Resumo:  

Ainda aprendendo sobre comunidade, sabemos que em nosso país nesta época do ano 

comemoramos a festa caipira, algo muito típico e conhecido em nossa comunidade.  

O que é uma festa caipira para a creche? 

Hoje em nossa instituição, comemoramos uma festa cheia de cores e diversão, respeitando 

a individualidade de cada família, comemoramos sem caráter religioso, buscando o 

aprendizado de cada criança.  

Com uma festa assim, a criança expande seus horizontes, aprendendo sobre a cultura 

brasileira, cores, danças entre outros pontos muito importantes para seu desenvolvimento.  

Por isso, não deixe de participar. 

E venha se divertir e aprender dançando. 

No primeiro momento, sugiro que fale brevemente sobre a festa com a criança, sobre as 

cores, as músicas, as roupas as comidas e etc. Após isso, iremos construir uma sanfona 

com caixa de leite. 



Vamos lá? 

Você deverá cortar pedaços de papel, como crepom, revistas entre outros e permitir que 

a criança cole sobre as 2 caixas de leite decorando-a, em seguida você mamãe, papai ou 

responsável deverá fazer um sanfonado com papel, qualquer papel ( jornal, revista, 

sulfite) e colar entre as caixas.  

Depois de pronto deverão guardar e iremos utilizar amanhã na nossa próxima brincadeira. 

Até lá       

 

     

 

Preparação 

Materiais: 

- Papel picado; 

- Caixas de leite; 

- Cola branca; 

 

Espaços:  

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

tenha facilidade na construção da sanfona. 

 

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?  



- Soube identificar o instrumento? 

- Demostrou facilidade na colagem dos papéis? 

 

O que fazer durante? 

- Fale sobre o instrumento; 

- Ouçam o som da sanfona; 

- Auxilie-o na confecção. 

 

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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