
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 09/09/2020 SEMANA:02 

PROFESSOR:  TURMA: 
BERÇÁRIO I A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01TSO1) Explorar sons produzidos com o próprio 
corpo e com objetos do ambiente. 

 

PROJETO CRIANÇA ARTISTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade: O SOM DO MEU CORPO 
Após assistir o vídeo: https://youtu.be/lzelCRX7TZE 

Deixe o ambiente em silêncio, evite locais abertos e com muitos barulhos, assim 
a criança irá perceber os sons que será emitido pelo próprio corpo. 

Primeiro demonstre a criança como se faz, pode ser sentado ou em pé, em seguida 
peça para criança fazer ou então auxilie. 

- bata palmas 
- bata as mãos nas coxas 

- bata as mãos levemente no rosto 
- bata os pés no chão 

- bata as mãos na barriga 
- barulho de beijo 
- estalar a língua 

- estalar os dedos (só demostre), pois as crianças ainda não conseguem realizar este 
movimento. 

Não esqueça de enviar sua devolutiva. Pode ser com fotos, vídeos ou  
Comentários no nosso grupo do Facebook.  

Boa atividade! 
Link do grupo: https://www.facebook.com/groups/2656176451318663 

https://youtu.be/lzelCRX7TZE
https://www.facebook.com/groups/2656176451318663


 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS  

NOME DO ALUNO: DATA:09-09-2020 SEMANA:2 

PROFESSOR: TURMA; 
Berçário   BIB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EIO2TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras 
disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

PROJETO CRIANÇA ARTISTA 
Atividade:  Brinquedo! 

Construindo um instrumento musical com tampinhas de garrafa pet! 
Trabalhar a criatividade  na construção de instrumentos musicais, utilização de sons e 
imagens e conhecer os instrumentos musicais.Pedimos aos pais que confeccione um 

chocalho: 
Você vai precisar de: 

 Tampinhas de garrafa pet (o máximo que encontrar) 
 Barbante (pode ser outro tipo de fio ou cordão resistente que tiver em 

casa) 
 Tesoura sem ponta 

 Martelo 
 1 prego 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Corte 4 pedaços do barbante. Pode fazer com mais fios se tiver muitas tampinhas. 
Passo 1: Para fazer os furos o responsável vai martelar o prego no centro de cada 

tampinha, em seguida retire o prego. 
 

Passo 2: Deixe todas as tampinhas como a da foto, com um furinho no meio. 



 
 
 

 

Passo 3: Depois de colocar as tampinhas nos fios de barbante, finalize com um nó em 
cada ponta para que as tampinhas não escapem. Una os fios com um nó e pronto! 

Agora é usar a criatividade e brincar! 

 

  Ao final da atividade, tire uma foto ou filme e envie no grupo 
do berçário no facebook: 
https://www.facebook.com/groups/2656176451318663 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/groups/2656176451318663

