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ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM CASA 

Projeto: Extensão do Saber   

Nome do Instrutor de Música: Rafael Henrique de Faria    

Data: 09/06/2020  

Título da Atividade: Maré 

 

Objetivos de Desenvolvimento:    

• Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 

demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas canções, 

músicas e melodias.     

• Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler ou contar uma 

história.   

• Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura).     

 

Resumo:     

Nesta atividade a criança ou bebê juntamente com os pais ou responsáveis, irão brincar e 

cantar utilizando um tecido colorido que em determinado momento será movimentado 

para as laterais e em outro momento o tecido irá cobrir toda a criança, de maneira que ela 

receba estímulos sonoros (através da música cantada e tocada), visuais (pelo movimento 

e cores do tecido) e táteis (o tecido também irá tocar a pele da criança ou do bebê).    

      

Materiais:     

Tecido colorido.    
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Espaço:  

Sala ou quintal, local onde a criança possa se deitar para a realização da brincadeira.     

     

Tempo Sugerido:  

A atividade poderá ser realizada entre 1 minuto a 2 minutos no máximo. Sendo repetida 

no mínimo três vezes, para que a criança assimile a brincadeira e receba os estímulos.    

    

Registro da Atividade:     

A atividade poderá ser registrada com fotos ou vídeos.     

     

Observe Atentamente:     

Observe se a criança reage à música e ao movimento do tecido quando é movimentado e 

colocado sobre ela.    

Observe se ela tenta ou toca o tecido com as mãos.    

    

O que fazer durante?     

Movimentar o tecido colorido cobrindo e descobrindo a criança e cantar a música 

juntamente com o áudio enviado. Dançar com o tecido também é interessante para a 

criança ou o bebê.    

Música: A Maré tá cheia. (música cantada nas rodas de capoeira). 

A maré tá cheia ioiô 

A maré tá cheia iaiá 

A maré tá cheia ioiô 

     A maré tá cheia iaiá  

A   maré subiu - Sobe maré! 

A maré desceu - Desce maré! 

A maré subiu - Sobe maré! 

A maré desceu - Desce maré! 
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Links importantes:  

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

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

  

Atenção!!!    

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

 
 

         

Se puder  
fique em   

ca

sa 
  

Lave bem  
as 

mãos 
  

  

  Evite lugares  
com muitas  

pessoa

s 
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