
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        

                               

                                       ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

          Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 

Segunda-feira, 13 de julho de 2020 

 

Título da atividade: Som e diversão. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

diversos ritmos de música (EI02TS01); 

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

(EI02EO03); 

 Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-

se compreender (EI02EO04). 

 

Resumo:  

As cantigas que fazem parte da história cultural da nossa sociedade serão acompanhadas 

pelas crianças e seus familiares através da utilização de materiais diversos para criar 

som e trazer alegria para toda família. 

 

Preparação 

Materiais: 

Para a realização desta atividade, serão necessários potes, tampas, panelas, colheres e 

qualquer outro objeto que a família tenha disponível, que ao ser tocado ou batido emita 

som. 

 

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


Os espaços sugeridos para aconchegar melhor a roda de cantigas, são a sala, garagem ou 

áreas externas, em decorrência do espaço para o manuseio dos objetos. Porém, esteja à 

vontade para escolher o melhor ambiente para a execução 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 15 

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:  

O interesse dedicado pela criança a acompanhar as cantigas criando som com os objetos 

diversos que estiverem disponíveis e se ela também acompanha a letra delas, 

demonstrando conhecê-las e as haver memorizado. 

Dedique atenção a observar se seu (a) filho (a) demonstra habilidade em compartilhar os 

objetos a serem utilizados e os espaços com os familiares que estiverem participando do 

desenvolvimento da atividade. 

 

O que fazer durante?  

Convide a criança para juntos manusearem objetos criando som para acompanhar 

algumas cantigas que serão tocadas por meio de ferramenta sonora que tiver 

possibilidade para utilização. Participe da atividade com entusiasmo e dedicando 

atenção à criança, enquanto cantam e tocam, elogie as conquistas dela demonstrando 

satisfação. 

  

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/ 

Sugestões de cantigas: https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU 

https://www.youtube.com/watch?v=e7IvSwIuDMM 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU
https://www.youtube.com/watch?v=e7IvSwIuDMM


https://www.youtube.com/watch?v=0hhz7KSEIAE 

https://www.youtube.com/watch?v=gsSY0i_-Ypw 

https://www.youtube.com/watch?v=H9fXoZmMHK8 

 

 

 

 

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=0hhz7KSEIAE
https://www.youtube.com/watch?v=gsSY0i_-Ypw
https://www.youtube.com/watch?v=H9fXoZmMHK8

