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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II 

Título da Atividade: Na batida do tambor                                        Data: 19/11/2020 

 

Sugestão para que o tempo de quarentena seja prazeroso e repleto de momentos 

gostosos em família. 

 

Resumo:  

A música e a dança fazem parte da cultura africana, no qual são compostas por 

diferentes ritmos e instrumentos. Os tambores são os principais instrumentos musicais 

africanos. Existem dos mais variados formatos, tamanhos e elementos decorativos. É 

um objeto musical de percussão, é oco e feito de bambu ou madeira. Além de sua 

utilização nos eventos festivos, os tambores eram uma forma de comunicação entre 

comunidades distantes, em razão de sua forte potência sonora.  

Para encerrar a semana da consciência negra, que tal providenciar um tambor de faz de 

conta e tocar juntamente com uma musiquinha bem especial?  

 

 

 

A interação da família com a criança é muito importante para o desenvolvimento 

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI02EO04); (EI02TS01); 

(EI02TS03) e (EI01ET06). 

 

Materiais:  

● Vídeo disponível no grupo de WhatsApp; 

● Vídeo da música “Black, Black” disponível no YouTube; 

● Balde, caixa de papelão ou lata de leite em pó; 

● Colheres. 
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Execução:  

Antes de começar a atividade proposta providencie os materiais necessários e em 

seguida apresente para a criança o vídeo disponível no grupo de WhatsApp. 

 

O que fazer durante?  

● Disponibilize colheres e um balde, caixa de papelão ou uma lata de leite em pó para a 

criança utilizar como um instrumento musical; 

● Com entusiasmo, incentive a criança a realizar movimentos de acordo com o vídeo 

proposto; 

● Para finalizar, convide a criança para assistir um pequeno vídeo disponível no 

YouTube da música “Black, Black”. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do Whatsapp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas.  

 

Links importantes: 

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

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

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

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

Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=O9tp2lmWC-M.  

  

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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