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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 27/05/2020  

Título da Atividade: Vamos batucar? 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

 Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos. (EI02EO03) 

 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 

A execução demandará o uso de objetos, como utensilios de cozinha, os quais reproduzam 

diferentes sons enquanto a criança os movimenta. 

 

Preparação 

Materiais: 

- Utensilios domésticos. 
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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: 

A criança se interessa em batucar? Qual sua reação ao ouvir os diferentes tipos de sons, 

ela gosta e continua ou fica irritada/agitada com os sons? Ela busca por novos sons, tem 

curiosidade de conhecer o barulho de outros utensilios ou fica só em um, sem mudar? A 

mesma convida o adulto a batucar junto ou prefere fazer tudo sozinha? 

 

O que fazer durante a atividade? 

 

1. Convide a criança para se sentar, em seguida, permita que ela tenha contato 

com objetos ali selecionados (tampas panelas em diferentes tamanhos, colher 

de pau e/ou de metal, dentre outros); 

2. Demonstre à criança qual o som cada objeto reproduz, e permita que ela refaça 

os movimentos; 

3. No decorrer da batucada, permita que a criança fique à vontade no local 

montado, revezando com ela os objetos, para juntos descobrirem diferença 

sons; 

4. Brinque e batuque com a criança, cante musicas e divirtam-se! 
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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, disponivel 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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