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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II - A 

Título da Atividade: Brincadeira com sons                                      Data: 24/07/2020 

 

Resumo:  

Na atividade de hoje, a criança terá oportunidade de explorar diferentes fontes sonoras 

no ambiente em que vive. 

 

 

 

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

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI01TS01) e (EI01TS03). 

 

Materiais:  

● Os materiais deverão ser escolhidos de acordo com o que a família tenha acesso em 

casa (brinquedos, materiais reciclados, outros objetos que façam barulho). O importante 

é usar a criatividade. 

 

Execução:  

Antes de iniciar a atividade, separe antecipadamente os materiais sonoros e em um 

ambiente confortável disponha os materiais em um local que a criança possa pegar com 

autonomia. 
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O que fazer durante?  

● Convide a criança para explorar os objetos e criar sons através dos mesmos; 

● Avise quando estiver se aproximando o fim do tempo da atividade. Proponha que 

organizem os materiais utilizados; 

● Durante a organização você pode conversar com a criança sobre a experiência que 

tiveram. 

 

DICA! É interessante realizar sons com o próprio corpo para a criança aprender a 

diferenciar os sons. 

 

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. 

Indicação de vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Nn9aMGlFqHk. 

Indicação de vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rcBvsH7jqnc. 

 

  

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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