
 

 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM CASA 

 
Projeto: Extensão do Saber. 
 

Nome do Instrutor de Atividade Música: Rafael H. de Faria  
 

Data: 08/10/2020 
 

Título da Atividade: BRINCADEIRA MUSICAL - BOLINHA NO CHÃO. 
 
Objetivos de Desenvolvimento: 
Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de 
si e nos jogos e brincadeiras.  
Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para         
acompanhar diversos ritmos de música.  
Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em        
brincadeiras cantadas,           canções, músicas e melodias.  
 
Resumo:  
A atividade desta semana, propõe que a criança ou bebê juntamente com os             
seus pais ou responsáveis, brinquem de uma brincadeira musical que          
envolve ritmo, coordenação motora, estímulo ao desenvolvimento das        
noções de direção espacial, musicalidade e estímulo ao desenvolvimento         
da percepção auditiva. Utilizando duas bolinhas de plástico (ou outros          
objetos como copos de plástico, coquinhos feitos como brinquedos         
musicais, etc) os pais ou responsáveis irão se sentar no chão de frente com              
a criança. Cada um irá segurar duas bolinhas, uma em cada mão, cantando             
a música e realizando as diferentes batidas durante o cantar. A música            
possibilita que se acelere o ritmo e diminua, como também mude a            
quantidade de batidas dentro da pulsação da música. 
 
Preparação: A vídeo aula poderá ser acompanhada no link abaixo: 
https://youtu.be/5UEByJJ2ZCc 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/5UEByJJ2ZCc


 

 
Materiais: quatro bolinhas de plástico (ou outros objetos como copos de 
plástico, coquinhos feitos como brinquedos musicais, etc). 
 
Espaços:  Sala ou quintal, local onde a criança possa se sentir à vontade 
para brincar e onde seja possível montar o ambiente. 
 
Tempo sugerido: A criança e os pais ou responsáveis poderão mostrar à            
criança como brincar, chamando a atenção do bebê ou criança,          
posteriormente a criança poderá tentar copiar e acompanhar os pais ou           
responsáveis. 
 
Registro da Atividade: A atividade poderá ser registrada com fotos ou 
vídeos. 
 

Observe atentamente:  
- Observe se a criança reage ao movimento e à brincadeira. 
- Observe se ela tenta acompanhar copiando os movimentos em cima e em             
baixo. 
- Observe se ela procura de onde vem o som quando os objetos são tocados. 
- Observe também se ela segura com as mãos e movimenta o objeto. 
 
O que fazer durante? 
Cantar a música fazendo os movimentos com as bolinhas ou objetos de uso             
cotidiano que podem substituí-las. E estimular a criança ou bebê com as            
diferentes direções e a fazer as batidas de diferentes formas e vezes. 
 
A atividade também poderá ser acessada através do endereço:         
https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 
 

Atenção!!! 

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 


