
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS”    
Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00    

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P.   

Site: www.crechemeninojesus.com.br    

   Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985  
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM CASA 

    

Projeto: Extensão do Saber    

Nome do Instrutor de Música: Rafael Henrique de Faria     

Data: 14/07/2020.           

Título da Atividade: “Seu pescador!”     

      

Objetivos de Desenvolvimento:      

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

músicas e melodias.     

• Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas.  Vivenciar diferentes 

ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.).     

     

Resumo:      

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

objetos encontrados em sua própria casa. A brincadeira tem como objetivo simular um barquinho 

navegando em meio ao mar.     

Para a realização da brincadeira musical, será necessário o uso de um tecido colorido (cobertor, toalha 

ou outro tecido com um bom comprimento, com um bom tamanho. Uma bacia grande de plástico 

também será utilizada para a brincadeira. Atenção a criança deve caber dentro da bacia de maneira 

confortável.     

Com o tecido colocado sobre o chão, a bacia deverá ficar sobre o tecido e a criança ou bebê será 

colocada dentro da bacia. A música deverá ser colocada para tocar durante isso, os pais ou    

responsáveis pelo bebê ou criança, deverão movimentar o tecido simulando as ondas do mar. A 
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criança ou bebê poderá ter em mãos algum chocalho, ou o pau de chuva, instrumento feito 

anteriormente.     

Essa brincadeira musical visa trabalhar a imaginação, sendo que o bebê ou a criança também receberá 

estímulos visuais pela movimentação do tecido e sonoros através da música ouvida. Os pais ou 

responsáveis também terão a liberdade para tocar a criança ou bebê com o tecido em alguns momentos 

da brincadeira musical.      

     

Materiais:  

Tecido colorido (cobertor, toalha ou outro tecido com um bom comprimento, com um bom tamanho). 

Uma bacia grande de plástico também será utilizada para a brincadeira. Atenção a criança deve 

caber dentro da bacia de maneira confortável. Um chapéu de palha também poderá ser usados nesta 

brincadeira musical.     

     

 

Espaço:  

Sala ou quintal, local onde a criança possa se sentir à vontade para brincar.        

 

Tempo Sugerido: 

A atividade poderá ser realizada durante o tempo de execução da música, 2 a 3 minutos.  Sendo 

repetida no mínimo três vezes, para que a criança assimile a brincadeira musical.     
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Música sugerida pelo professor para serem ouvidas durante a brincadeira musical. Áudio enviado   

pelo professor através do whatsapp /Palavra Cantada: “A canoa virou”.     

https://www.youtube.com/watch?v=_vmxj-adiPo      

     

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.  Observe se ela tenta tocar o tecido 

com as mãos.     

      

O que fazer durante?      

Com a música tocada os pais ou responsáveis devem segurar o tecido e movimentá-lo fazendo de 

conta que a criança ou bebê está navegando no mar.     
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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!    
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