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ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM CASA 

  

Projeto: Extensão do Saber.    

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

Data: 29/09/2020  

Título da Atividade: BRINQUEDO MUSICAL - VARINHA COLORIDA.     

  

Objetivos de Desenvolvimento:  

• 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.   

• 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 um brinquedo musical feitos com materiais simples e acessíveis, a varinha colorida 

pode ser usada para fazer movimentos, dançando e brincando com ela, de maneira que a criança ou 

bebê receba estímulos para desenvolver sua coordenação motora, expressividade e o gosto pelo brincar.  

  

Preparação:  

A vídeo aula poderá ser acompanhada no link abaixo: https://youtu.be/ngzZD4_fX7g  

Música sugerida para brincar com o brinquedo musical: Grupo Babado de Chita - Côco Danado.  

https://www.youtube.com/watch?v=wldMhSw6Aw4&list=PLlLXYd6ALiMP3D 

5Y4A5JCe20dJGS--v4Q&index=2  
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Materiais:  

Papel crepom, pequeno pedaço de galho de árvore ou alguma vareta, cola branca e tesoura.  

  

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 mostrar à  criança como brincar, chamando a atenção 

do bebê ou criança, posteriormente 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 ao movimento e barulho do brinquedo sonoro.  

- Observe se ela tenta tocar o brinquedo musical com as mãos.   

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

som.  

- Observe também se ela segura com uma das mãos e movimenta o brinquedo musical.  

  

O que fazer durante?  

Fazer sons com o brinquedo musical chamando a atenção da criança ou bebê, depois deixar que ela 

possa manusear livremente explorando as possibilidades da varinha colorida.  
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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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