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ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM CASA   

   

Projeto: Extensão do Saber   

Nome do Instrutor de Música: Rafael Henrique de Faria    

Data: 21/07/2020   

Título da Atividade: “Estrelinha plim plim”    

     

Objetivos de Desenvolvimento:     

• Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos.   

Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.    

• Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.  

Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e 

seguindo orientações.   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, cantem e dancem explorando o som corporal, conhecimento das partes do corpo e a 

gestualidade. A brincadeira musical também propõe estímulos ao desenvolvimento da coordenação 

motora, expressividade, fala e ritmo, além é claro da apreciação musical.    

Com a música sendo tocada em algum rádio, telefone celular etc., a criança junto com os pais ou 

responsáveis irão ouvir a música atentos ao que se pede, ou seja, ao que é falado na letra da música.  

Realizando assim a brincadeira musical que envolve dança, música, ritmo, expressividade, 

coordenação motora e percussão corporal.    
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Materiais:  

Para essa atividade não há materiais.      

    

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.    

Música sugerida pelo professor para serem ouvidas durante a brincadeira musical.  Áudio enviado 

pelo professor através do WhatsApp.    

    

Registro da Atividade:     

A atividade poderá ser registrada com fotos ou vídeos.     

     

Observe Atentamente:     

Observe se a criança ou bebê responde aos estímulos gestuais e sonoros feitos por você em frente a 

ela.    

Observe se ela bate palmas, ou tenta bater palmas, se ela balança o corpo tentando dançar, se ela tenta 

bater os pés no chão.    

Observe se ela tenta tocar as partes do corpo cantadas durante a música.    

     

O que fazer durante?     

Com a música tocada os pais ou responsáveis devem cantar e dançar a música, conforme o que ela 

pede, de maneira que estimule a criança ou bebê a fazer o mesmo.    
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Música: “Estrelinha plim plim!” - 

 

No céu uma estrelinha fez assim: Plim Plim!   Me convidou para brincar: Plim Plim! 

 

Me convidou para cantar: Plim Plim! 

Assim!!! 

Os meus olhinhos vão fazer: Pim Plim! 

Minhas mãozinhas vão fazer: Plim Plim! 

E os meus pezinhos vão fazer: Plim Plim! 

Assim!!! 

Eu quero ver você dançar: Plim Plim! 

Eu quero ver você pular: Plim Plim! 

Eu quero ver você rodar: Plim Plim! 

Assim!!! 

No céu uma estrelinha fez assim: Plim Plim! 

 

Me convidou para brincar: Plim Plim! 

Me convidou para cantar: Plim Plim!  Assim!!! 
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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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