
 

 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM CASA 

 
Projeto: Extensão do Saber. 
 

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

Data: 18/12/2020 
 

Título da Atividade: BRINCADEIRA MUSICAL PROF RAFA A COBRA         
NÃO TEM PÉ ( musicalização e corpo em movimento). 
 
Objetivos de Desenvolvimento: 
Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e            
jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras          
possibilidades. 
Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas,        
aliterações e ritmos. 
Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e          
atividades artísticas como dança, teatro e música. 
 
Resumo:  
A atividade desta semana propõe que a criança ou bebê juntamente com os             
seus pais ou responsáveis realizem uma brincadeira musical simples que          
propõe (de maneira musical e lúdica) que a criança e o bebê faça pequenos              
deslocamentos pelo espaço, ou seja, que eles façam pequenos saltos a partir            
de um “faz de conta”, uma brincadeira.  
 
Preparação: A vídeo aula poderá ser acompanhada no link abaixo: 
https://www.youtube.com/watch?v=lC9_5JvD6ec 
 
Materiais: Pequeno pedaço de corda. 
 
Espaços:  Sala ou quintal, local onde a criança possa se sentir à vontade 
para brincar. 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lC9_5JvD6ec


 

 
Tempo sugerido: A criança ou bebê e os pais ou responsáveis poderão            
brincar de duas a três vezes, primeiramente para o entendimento deles.           
Posteriormente a criança ou bebê ficará à vontade para repetir quantas           
vezes quiser. 
 
Registro da Atividade: A atividade poderá ser registrada com fotos ou 
vídeos. 
 

Observe atentamente:  
- Observe se a criança reage à música, à história contada sobre a cobra e ao                
movimento da corda. 
- Observe se ela tenta saltar passando por cima da corda. 
- Observe se ela também tenta cantar a música juntamente com os pais ou              
responsáveis. 
 
O que fazer durante? 
Primeiramente preparar a corda conforme as orientações, depois contar         
uma história como forma de despertar a imaginação da criança e do bebê. 
A seguir, pode-se estimulá-los a saltar por cima da corda, sendo que no             
primeiro momento eles poderão ser segurados pela mão e depois poderão           
realizar os pequenos saltos sozinhos, enquanto o adulto movimenta a corda           
cantando a música indicada. 
 

Música: A cobra não tem pé. 
 

A cobra não tem pé 
A cobra não tem mão 

Como é que ela sobe no pézinho de limão? 
 
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! 

 



 

 

 


