
 

                               ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Professora: Ana Paula Menegolo Silva 

Turma:Maternal I – B 

Quinta-feira, 24 de setembro de 2020 

Título da atividade: Ver beleza nas diferenças. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças (EI02EO05); 

 Explorar formas de deslocamento no espaço (saltar, pular, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

 Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar 

ritmos de música (EI02TS01). 

 

Resumo: 

Um dos deveres das crianças é respeitar as diferenças. Nesta atividade, vamos dançar e 

cantar as diferenças estimulando o respeito e impulsando novas aprendizagens em 

relação a elas com o manuseio de um instrumento de som confeccionado pelas crianças 

e seus familiares. 

 

 

Preparação 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Materiais: 

Com a utilização de tampinhas de garrafas, papelão e tinta, será possível se divertir ao 

som de canções infantis através de uma ferramenta sonora virtual. 

 

Espaços:  

Os ambientes com espaço sem móveis seriam adequados para o desenvolvimento desta 

atividade, indicam-se áreas externas como garagem ou jardim. Estejam à vontade para 

escolher o melhor espaço entre suas possibilidades. 

 

Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 

20minutos entre confecção e manuseio. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança percebe as diferenças físicas entre as pessoas e se expressa oralmente suas 

dúvidas ou opiniões a respeito, se demonstra interesse em se movimentar ao som das 

canções e se o faz com equilíbrio. Perceba também, se a criança demonstra habilidade 

ao manusear o instrumento confeccionado e interesse em participar da confecção. 

 

O que fazer durante? 

Inicie um diálogo com a criança em relação às diferenças que encontramos em nossa 

família em especial, em relação aos olhos, cabelos, cor da pele ou limitações físicas, 

enfatizando a importância do respeito e afirmando a beleza das diferenças.  

Proponha a confecção do instrumento musical para que juntos possam cantar, tocar e 

dançar as canções “A diferença é que nos une” do Bita e “Normal é ser diferente” do 

Grandes pequeninos. 

 



Permita que a criança participe e faça escolhas durante a confecção, elogie sua 

participação e suas conquistas, apoie quando necessário e se envolva física e oralmente, 

sua participação estimula o interesse dela. 

 

Links importantes: 

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

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

BNCC:  

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

Canções:  

https://www.youtube.com/watch?v=oueAfq_XJrg 

https://www.youtube.com/watch?v=eLtzvypcurE 

 

 

 

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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