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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B                      Data: 29/04/2021 (quinta-feira) 

Título da Atividade 11: Que som é esse? 

 

Objetivos específicos: 

● Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente 

(EI01TS01); 

● Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras 

formas de expressão (EI01EF06); 

● Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao 

cantar (EI01EF05).  

 

Proposta pedagógica: 

A vivência sonora e lúdica através de brincadeiras é uma maneira de oportunizar 

às crianças a expressão de suas ideias e sentimentos. 

Pensando nisso hoje nós iremos disponibilizar diversos tipos de sons, para que nossos 

pequenos possam ouvir e assim estimular a audição.  

 

Materiais: 

- Sons que serão disponibilizados pelo WhatsApp. 

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável deverá colocar os sons disponíveis no WhatsApp para a criança 

ouvir e questionar “- Que som é esse?”. 

Com essa pergunta será possível despertar a curiosidade da criança, em saber de onde 

vem aquele som.  
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Não deixe de explicar a origem de determinado som e incentivar o pequeno a reproduzi-

lo também. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

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

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

   

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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