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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da  Silva 

Turma: Maternal II B Data:27/10/2020 

Título da Atividade: Teatro Municipal Fausto Bellini Degani: Que tal 

confeccionar um violão? 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

(EI02EO04); 

 Desenvolver progressivamene as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folhear, enre outros. (EI02CG05); 

 Criar sons com materiais, objetos e instrumentos músicas, para acompanhar diveros ritmos de 

música. (EI02TS01); 

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

explorando cores, texturas, superficies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais.(EI02TS02). 

 

Resumo: 

Em nossa cidade temos o Teatro Municipal, que após sua inauguração recebeu o nome “Fausto 

Bellini Degani” em sua homenagem. Fausto nasceu em Batatais, no mês de maio de 1911, numa 

família de sete irmãos. Do pai aprendeu o ofício de construtor e da mãe, o dom e gosto apurado 

para o mundo das artes musicais. Tornou-se músico por vocação e profissão, compositor e multi-

instrumentista. O Teatro é um lugar ou edifício destinado à apresentação de obras dramáticas, 

óperas ou outros espetáculos públicos. Portanto, a proposta de hoje será confeccionar um violão 

com material reciclado para tocar em um teatro de faz de conta. 

 

Preparação: 

Materiais: 
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 Pratinho descartável (caso a família não tenha em casa, poderá recortar um papelão em forma de    

círculo); 

- Pedaço de papelão para simbolizar o braço do violão; 

- Barbante ou linha; 

- Tinta guache; 

- Pincel (caso a família não tenha em casa, a criança poderá utilizar o próprio dedinho); 

- Fita adesiva; 

- Música infantil que a criança tenha preferência. 

 

Espaços: 

Qualquer lugar que tenha uma mesa para a criança realizar atividade. Esse espaço deverá acolher a 

criança com aconchego e segurança, proporcionando possibilidades de movimentos amplos e 

expressivos.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade e o 

envolvimento da criança. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no grupo 

do Whatsapp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 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? Consegue pintar o 

violão? Demonstra interesse em participar da atividade? Percebe a textura do material a 

manusear? Consegue reconhecer cores? 

 

 

O que fazer durante? 
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1 – Antes de iniciar a atividade proposta, providencie os materiais necessários; 

2 – Realize uma breve conversa com a criança sobre o “Teatro Municipal”; 

3 – Apresente os materiais que irão utilizar para a criança e diga que esses materiais irão se 

transformar em um violão; 

4 – Ofereça tinta guache para a criança colorir o pedaço de papelão e se necessário o pratinho 

também; 

5 – Ao secar, junte o papelão com o pratinho de forma que fique como um violão; 

5 – Para finalizar a confecção cole o barbante com a fita para simbolizar as cordas do violão; 

6 – Com entusiasmo, proponha para a criança que toque o violão juntamente com sua música 

preferida como se estivesse no teatro. 
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Link importante: 

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

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

BNCC:hhttp://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 
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