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Título da atividade: E se essa rua fosse minha? 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

  Comunicar-se com criança e adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias (EI02TS03). 

 

Resumo:  

Primeiramente, pensar nas ações que são necessárias para mudar positivamente o bairro 

onde reside a família e trazer diversão e alegria para as pessoas que fazem parte da 

comunidade, através duma conversa. Depois, com a construção de um microfone de 

material reciclável, cantar a canção “Se essa rua fosse minha” junto aos familiares. 

 

Preparação 

Materiais: 

Com a utilização de rolinhos de papel higiênico e tampinhas de amaciante, será possível 

a construção de microfones para a execução da atividade, esse material pode ser 

decorado com tinta, canetinhas ou colagem de papéis. Será preciso também, uma 

ferramenta sonora, celular ou rádio para tocar a música para a criança e seus familiares 

acompanharem. 

Faz-se de suma importância ressaltar que, a atividade não prevê a exposição da criança 

a telas. O importante é ouvir o som, o que não requer a presença da imagem. 

 

Espaços:  

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


A criança irá se movimentar ao cantar a canção, sendo assim, os ambientes de execução 

desta atividade devem oferecer segurança. Indicam-se a sala ou o quarto, porém esteja à 

vontade para escolher o que melhor atender as necessidades dentre suas possibilidades. 

 

Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 20 

minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

A atenção da criança e disponibilidade em participar da conversa interagindo oralmente 

e dando sua opinião e no interesse da construção do microfone para cantar. Dedique 

atenção também, no manuseio por parte da criança, ao segurar os materiais para decorar 

o microfone e se acompanha a canção oralmente e seguindo o ritmo. 

 

O que fazer durante?  

Instigue seu (a) filho (a) a pensar o que poderia ter na sua comunidade que não tem ou 

nas atitudes que poderiam ser tomadas para a melhoria e bem estar de todos, como 

separação do lixo reciclável, limpeza das ruas, dentre outras. Proponha a construção de 

microfones para a família cantar a canção e durante a confecção do material elogie as 

conquistas da criança. Depois de pronto coloque a canção para tocar, lembrando que 

sem que a criança esteja em frente a telas de TV, celular ou computador, para que 

possam cantar e dançar a canção infantil.  

 

Links importantes:  

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

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

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/


Música: https://www.youtube.com/watch?v=MgutCyCINko 

 

 

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MgutCyCINko

