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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: 28/04/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 10: Barulhinho, barulhão! 

 

Objetivos específicos: 

● Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente 

(EI01TS01); 

● Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças 

entre eles (EI01ET05). 

 

Proposta pedagógica: 

Treinar a atenção aos, a discriminação auditiva e o sequenciamento de sons ajudam a 

tornar a memória auditiva mais eficiente.  

Em nosso dia a dia, reproduzimos diferentes tipos de sons e muitas vezes nem 

percebemos por já fazerem parte da nossa rotina, seja ao atender o telefone, companhia, 

no momento de pegar uma chave, abrir um portão, entre outros.  

Sendo assim, hoje nós iremos apresentar para nossos pequenos a diferença entre o 

barulhinho e o barulhão, com recursos que já fazem parte do cotidiano da família. 

 

Materiais: 

- Objetos que reproduzam sons altos e baixos (molhos de chaves, colheres, portas, 

companhia, liquidificador, descarga, torneira se abrindo, chuveiro, portas se fechando, 

telefone tocando, ventilador, entre outros). 

 

Sugestões para as famílias: 
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Inicie a atividade convidando a criança para reproduzir sons com o próprio corpo 

(Exemplo: Estale os dedos, dizendo “- olha que som baixinho!” / Bata palmas bem 

forte, dizendo “- olha este som é mais alto”.  

O adulto mediador também poderá cantar uma música preferida da criança, iniciando-se 

com a voz mais baixa e depois com a voz mais alta.  

Para que esta atividade se torne ainda mais atrativa, faça barulhos com objetos que já 

fazem parte do cotidiano da criança.  

 

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. 

   

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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