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ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM CASA 

  

Projeto: Extensão do Saber.    

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

Data: 25/09/2020  

Título da Atividade: O JACARÉ E O PEIXINHO.    

  

Objetivos de Desenvolvimento:  

• Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas 

situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.   

• Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, 

teatro e música.   

• Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de 

conta, encenações, criações musicais, festas  

 

Resumo:   

A atividade desta semana, propõe que a criança ou bebê juntamente com os seus pais ou responsáveis, 

brinquem com gestos e movimentos, contando uma pequena história cantada em forma de música.  

A brincadeira musical também propõe estímulos ao desenvolvimento da coordenação motora, 

expressividade, 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 é 

cantado na música. Dessa maneira eles irão usar de simples gestos para brincar de contar a história. A 

brincadeira musical que envolve expressividade, coordenação motora e gestualidade.  

  

Preparação:  

A vídeo aula poderá ser acompanhada no link abaixo:  

 https://youtu.be/rEFssAOSBeI  

Música: https://www.youtube.com/watch?v=fgfkwGOjxKk  
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Materiais:  

Para esta atividade não será necessário.    

  

Espaços:  

Sala ou quintal, local onde a criança possa se sentir à vontade para brincar e onde seja possível montar 

o ambiente.  

  

Tempo sugerido:  

A criança e os pais ou responsáveis poderão fazer a  brincadeira durante o tempo em que a música 

sugerida durar.  

  

Registro da Atividade:  

A atividade poderá ser registrada com fotos ou vídeos.  

  

Observe atentamente:   

- Observe se a criança ou bebê reage à música e ao movimento feitos por você.  

- Observe se ela tenta copiar os mesmos movimentos.  

  

O que fazer durante?  

Após colocar a música para ser tocada, faça os gestos contando a história e estimule a criança ou bebê 

a fazer também, outros gestos podem ser acrescentados para essa brincadeira musical. É interessante 

também que os pais façam os gestos tentando chamar a atenção da criança ou bebê, conversando com 

eles estimulando-os a copiá-los.  
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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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