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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 22/07/2020  

Título da Atividade: “Minha canção preferida!” 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

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

se compreender. (EI02EO04) 

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

movimentos e seguindo orientações. (EI02CG03) 

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

diversos ritmos de música. (EI02TS01) 

• Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias. (EI02TS03) 

• Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de 

roda e textos poéticos. (EI02EF02) 

 

Resumo 

Hoje, quarta-feira, vamos trabalhar com as crianças a musicalização! 

A musicalização na educação infantil gera inúmeros benefícios, tanto pela bagagem 

cultural, quanto pelos estímulos por meio dos sons e ritmos de cada canção, levando a 

criança a dançar, interpretar e desenvolver sua expressão corporal. 
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Preparação 

Materiais: 

- Dispositivo eletrônico (opcional). 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

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. 

  

Observe atentamente: 

Ao iniciar a canção escolhida, observe se a criança compreende e realiza algum meio de 

comunicação. Ela explora o ritmo da canção, combina os movimentos com dança e/ou 

movimentos aleatórios. Utiliza-se de diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente e 

busca criar sons com outros materiais para acompanhar a canção? Identifica e reconhece 

os ritmos, cantarolando com a letra da canção?  

 

O que fazer durante a atividade? 

 

1. Vocês irão reproduzir ou cantar a canção infantil preferida da criança; 

2. Permita que ela fique livre para dançar e criar um repertório de expressões e 

movimentos! 

 

 

 

 



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

 
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

 

 

Links importantes: 

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

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

• Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44. 

 

 

 

 

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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