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Título da atividade: Bate o sino pequenino.  

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

diversos ritmos de música (EI02TS01); 

 Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 

criar objetos tridimensionais (EI02TS03); 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias (EI02TS03). 

 

Resumo: 

Nesta atividade, vamos conscientizar, criar e imaginar, além de se deixar contagiar com 

os sinos natalinos e a canção que nos chama a tocar. Confeccionando um sino com 

materiais recicláveis será possível cantar, dançar e tocar garantindo alegria em família. 

 

Preparação 

Materiais: 

Será necessário utilizar uma garrafa pet, duas tampinhas, ferramenta sonora para 

reproduzir a canção natalina, barbante ou linha, fita para colagem e materiais para 

decoração à escolha e de acordo com a possibilidade da família.  

 

Espaços: 

Os ambientes com boa iluminação e superfície plana seriam ideais para o 

desenvolvimento desta atividade. Indica-se a sala ou a garagem para confecção e 

manuseio dos objetos, porém, esteja à vontade para escolher a melhor opção entre suas 

possibilidades. 

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


 

Tempo sugerido:  

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

podendo ser alterado em diferentes casos. Sugerem-se 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:  

Se a criança demonstra habilidade e firmeza ao manusear os materiais para confecção 

do objeto, se interage oralmente fazendo escolhas, se demonstra percepção auditiva e 

percebe as palavras e o ritmo da canção tocada e se consegue acompanhar manuseando 

o sino. 

 

O que fazer durante?  

Inicialmente convide a criança para ouvir a canção “Bate o sino”, instigue a curiosidade 

dela dizendo que você gostaria de construir um sino com garrafa, convidando ela para 

que te ajude. Utilize a tesoura para fazer recortes seguindo o passo a passo com 

exclusividade, permita que a criança escolha os materiais para decorar o objeto e 

manuseie, pintando e colando. 

Depois de pronto, proponha ouvir a canção novamente, acompanhando o ritmo com o 

toque do sino confeccionado em família. 

Elogie a disponibilidade de seu (a) filho (a) e suas escolhas, palavras de incentivo e 

confiança ajudam a desenvolver a confiança da criança em suas próprias capacidades.  

 

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/ 

*O vídeo com o passo a passo para desenvolver a atividade e o áudio com a canção 

serão encaminhados ao grupo de comunicação virtual, para que os pais/responsáveis 

tenham acesso. 

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


 

 

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 

 


