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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 08/10/2020  

Título da Atividade: “Eu sou o cantor!”          

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• 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 

Estamos na semana que antecede a comemoração do “dia das crianças”, portanto, 

continuaremos colocando em prática diversas brincadeiras!  

Hoje, a brincadeira que irá compor a atividade remota, denomina-se: “Eu sou o cantor!” 

As brincadeiras cantadas geram inúmeros benefícios para a educação infantil e colaboram 

no desenvolvimento das crianças de forma integral. 

Pois bem, conforme observado a atividade remota escolhida está totalmente relacionada 

a música! 
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Preparação 

Materiais: 

- Nenhum específico. 

 

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 gosta e fica satisfeita com a proposta da atividade? Explora seus movimentos, 

dançando enquanto canta e acompanha o ritmo da música? Faz sons com a boca e com 

outros materiais acompanhando o que está ouvindo ou cantando? Identifica e reconhece 

as músicas propostas para cantar. Faz suas escolhas de acordo com as suas preferências, 

ou qualquer som agrada a sua audição.  

 

O que fazer durante a atividade? 

1- O adulto responsável por acompanhar a atividade, deverá propor à criança cantar, 

dançar, e batucar no ritmo da música; 

2- Ofereça a ela objetos que emitam sons, reproduzindo uma música infantil que a 

estimule a acompanhar o ritmo; 

3- Para melhor simular a cantoria, disponibilize à criança um objeto que possa ser 

utilizado como seu “microfone”! 
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❗️A música a ser escolhida ficará a critério do adulto, entretanto, necessariamente 

deve-se optar por músicas infantis, que estejam dentro da faixa etária de nossa 

turminha. 

 

🎶A atividade de hoje é de fácil realização e muito legal, portanto, não deixe de 

realizá-la conjuntamente com à criança. 

 

Como dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade: “Brincar com a criança não é 

perder tempo, é ganhá-lo”. 

 

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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