
 

ESCOLA MUNICIPAL: EM JULIA DEL CORTO RONCON 

NOME DO ALUNO:  DATA: 23/10/2020 SEMANA: 8 

PROFESSOR:  Elizete, Flávia, Leonice,  Luciana, Neusa   TURMA: B l A  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES, FORMAS 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01TS05) Imitar gestos movimentos, sons palavras de 

outras crianças e adultos, animais, objetos e fenômenos da natureza. 

  

5ª Atividade - 23 de Outubro - Planeta Das Experiências 

Atividade: Hora da musica 

 Grandes e Pequenos Imaginação (Jair Oliveira)  

Objetivo: A música está presente na humanidade desde sempre. O seu principal objetivo 

é levar prazer para os ouvidos das crianças, evocando sentimentos e a partir do sentimento 

que aflora em cada brincadeira, a criança recria, repensa, imita, desenvolvendo, além de 

aspectos físicos e motores, aspectos cognitivos, bem como valores sociais e morais. 

 Como fazer: Pais ou responsáveis escolham um lugar aconchegante para deixar a criança 

à vontade, para que ela crie gosto pela música. O importante é garantir que o brincar e o 

participar aconteçam em vários momentos durante o dia, e que ela seja sempre a 

protagonista da brincadeira. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yuq-OelT1KA&feature=youtu.be 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Yuq-OelT1KA&feature=youtu.be


 

ESCOLA MUNICIPAL: E. M. JÚLIA DEL CORTO RONCON  

NOME DO ALUNO:  DATA: 23/10/2020 SEMANA: 8 

PROFESSOR:  Elisabeth, Roseli, Sirlei, Arlete, Cida, Ticiany e Vera TURMA: BI B  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01TS01) Explorar sons produzidos com o próprio 

corpo e com objetos do ambiente 

  

Atividade: Música - Barulho do Corpo 

Em um lugar da casa onde tenha um espaço considerável para se movimentar assista o 

vídeo da música com a criança.  

Depois de assistir o vídeo, comece a se movimentar imitando os gestos e sons da música. 

Fale para ela os diferentes sons que podemos produzir com o nosso corpo.  

Deixe que ela observe, escute e perceba as diferenças: bata palmas, pule com os pés, bata 

na bochecha, na barriga, etc. Depois que ela escutou os sons e observou os seus 

movimentos, estimule a fazer junto com você imitando-o ou expressando-se livremente. 

 

Link da música: https://youtu.be/z2WtYJgWO14 - Barulho do Corpo - Pablito e o Pirulito 

[infantil] 

  

  

  

https://youtu.be/z2WtYJgWO14

