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Título da atividade: Som de prevenção. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias (EI02TS03); 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 

entre o do lado) e temporais (antes, durante, depois) (EI02ET04); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

 

Resumo:  

Nesta atividade, a criança e seus familiares terão a oportunidade de reciclar e aprender a 

se prevenir da dengue, ao construir um violão com material reciclado e tocar a música 

“Vira, vira é a solução” do grupo Palavra Cantada com alegria. 

 

Preparação 

Materiais: 

Para que a atividade seja executada, será necessário utilizar ferramenta sonora para 

tocar a música que a criança irá acompanhar com o violão. Este será construído com 

garrafa de amaciante, linha ou barbante, rolo de papel alumínio, tinta e fita para colar. 

  

Espaços:  

As áreas sugeridas para a confecção são as que contem com ambiente bem iluminado e 

superfície plana como a cozinha ou a sala e para a brincadeira com a canção, indicam-se 

ambientes sem móveis para que a criança possa se movimentar livremente tocando e 
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dançando com violão construído. Esteja atento ao escolher o melhor ambiente 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 30 

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 se envolve na confecção com interesse, se demonstra suas opiniões sobre o 

tema da reciclagem como fator colaborador de prevenção da dengue e se exerce 

autonomia na escolha das cores para colorir o violão. Dedique atenção a observar o 

envolvimento dela através da linguagem oral ao acompanhar a música com o 

instrumento confeccionado. 

 

O que fazer durante?  

Inicialmente separe os materiais e pergunte a criança se ela acredita que aqueles 

materiais podem se transformar em um violão. Ajude durante a confecção demonstre 

que confia na capacidade dela, elogiando seu desenvolvimento e participação. 

Proponha ouvir a canção e acompanhá-la com o violão confeccionado, demonstre 

alegria e disposição ao interagir e se movimentar com seu (a) filho (a) e no decorrer da 

atividade chame a atenção dele (a) à letra que fala da prevenção de criadouros dos 

mosquitos.  

 

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/ 

Canção: https://www.youtube.com/watch?v=mwUEGE7hw2g 
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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 

 


