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ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM CASA 

     

Projeto: Extensão do Saber.      

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

Data: 18/08/2020        

Título da Atividade: BRINQUEDO MUSICAL BOITATÁ - COBRA DE FOGO.    

     

 
     
     

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.    

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

temperatura).     

   

Resumo:    
Nesta atividade, os bebês ou crianças, juntamente com os pais irão confeccionar um 

brinquedo musical baseado na lenda do Boitatá - Cobra de fogo, personagem muito 

presente no nosso folclore brasileiro. O brinquedo musical contém materiais recicláveis e 

fáceis de encontrar no ambiente doméstico. E montados em um barbante com fitas de 

tecido colorido, produz som, movimento e cor.     

       

 



 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 

 

Preparação: A vídeo aula poderá ser acompanhada no link abaixo:     

 https://youtu.be/fackJVkT9Ms     

        

Materiais:  

Tampinhas de plástico, barbante e tiras de tecido colorido.     

     

Espaços:  

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

brinquedo sonoro, de preferência um local espaçoso.      

     

Tempo sugerido:  

2 a 3 minutos, a criança poderá manusear o brinquedo musical livremente.     

     

Registro da Atividade:  

A atividade poderá ser registrada com fotos ou vídeos.     

     

Observe atentamente:      

Observe se a criança reage à música e ao movimento e barulho do brinquedo sonoro 

quando é movimentado.     

Observe se ela tenta tocar o brinquedo com as mãos.      

Observe se ela procura de onde vem o som, se ela olha para brinquedo quando colocado 

em movimento.      

      

 O que fazer durante?     

 Movimentar o brinquedo musical chamando a atenção da criança ou bebê, depois deixar 

que ela possa manusear livremente.     
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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 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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