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TURMA: 

BERÇÁRIO I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇO TEMPO QUANTIDADE RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: PARTICIPAR DE SITUAÇÕES DE ESCUTA DE 

TEXTOS EM DIFERENTES GÊNEROS TEXTUAIS (POEMAS, FÁBULAS, CONTOS, 

RECEITAS, QUADRINHOS, ANÚNCIOS, ETC.). 

 

  

BERÇARIO “I” 

10.09.2020 – Quinta-Feira 

Tema: Criança Artista – Pérolas das Crianças. 

Título: Explorando a Música. 

Para esta semana, dentro do tema “Criança Artista”, onde a criança é a protagonista da 

sua história, escolhemos a música como centro de nosso objetivo, que é permitir que a criança 

desenvolva habilidades auditivas, motoras, sociais e cognitivas por meio de diferentes ritmos, 

gestos e convivência com outras crianças e ou adultos. 

A música vai além do gostar de um gênero ou ritmo, ela estimula os mais variados 

sentimentos. Seja alegria, tristeza, força, esperança, amor, raiva ou a felicidade. Faz parte da arte, 

que é uma atividade humana ligada a manifestações de ordem, feita a partir de percepções, 

emoções e ideias, com o objetivo de estimular esse interesse de consciência corporal da criança. 



 

Tendo em vista que os bebês tem grande interesse em canções, reproduzi-las e inventar 

pequenos versos partindo de canções conhecidas, descobrindo a junção de sons, gestos e 

palavras, buscando dar sentido a suas ações, a musica se torna algo imprescindível para este 

desenvolvimento. 

Recebendo os estímulos desde cedo, as crianças desenvolvem o pensamento critico com 

mais facilidade, realizando atividades que despertem a curiosidade e possibilitem que eles sejam 

protagonistas do próprio aprendizado. 

Aproveite as atividades que estamos enviando e se descubra como o interlocutor do 
desenvolvimento de sua criança, permita que ela libere o artista que existe nela. 
 
 

Atividade “Senta que lá vem 

história”: Em um ambiente acolhedor colocar a criança 

sentada de frente para o leitor. Ler os versos da canção “Boneca de 

Paris”, para a criança ter contato com a história. Logo em seguida 

mostrar o vídeo com a apresentação da história em forma de música. 

Por meio desta atividade a criança começará a adquirir o gosto por 

diversos tipos de leituras em diferentes gêneros textuais. Lembrando 

que criança se faz protagonista da sua história, sendo ela artista, ela 

poderá dançar ou tão somente ouvir. 

 

Recurso: Mídia digital 

 

➢ Segue a história: “Boneca de Paris” - 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/Petrilli_BercarioI_Semana2_BonecadeParis_Quarta.pdf 

✓ Segue o vídeo da música – interpretado pela professora Renata. 

https://youtu.be/czsk51q0V6k 
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