
 

ESCOLA MUNICIPAL: EM JULIA DEL CORTO RONCON 

NOME DO ALUNO:  DATA: 07/10/2020 SEMANA: 6 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01TS03) 

Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 

canções, musicas e melodias. 

  

3ª Atividade – 07 de Outubro 

Atividade: Brincando Com Chocalho 

Objetivos: Desenvolver a habilidade rítmica, percepção auditiva, motricidade, equilíbrio e 

atenção aos sons. 

Como Fazer: Pais ou responsáveis irão precisar de: garrafas pet pequenas (feijão, arroz, 

pedaços de macarrão, pedrinhas, etc.). Coloque os grãos dentro da garrafa e feche bem a 

tampa passando fita adesiva para não correr o risco de o bebê abrir o chocalho. 

Entregue ou amarre delicadamente um pedaço de barbante ao chocalho no pulso do bebê 

e deixe que ele movimente fazendo barulho. Cante a música “O que tem na sopa do 

neném”. Estimule e deixe sua criança brincar com os sons ao explorar o chocalho, para o 

seu bebê desenvolver sua percepção de ritmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

 

ESCOLA MUNICIPAL: E. M. JÚLIA DEL CORTO RONCON  

NOME DO ALUNO:  DATA: 07/10/2020 SEMANA: 6 

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

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (El01EF04) Reconhecer elementos das ilustrações da 

história apontando os a pedido do adulto. 

  

Atividade: A Turminha Gostosa. 

Em um momento tranquilo, sentar junto com a criança e assistir o vídeo musical 

incentivando a reconhecer alguns legumes e verduras.  

Assim que terminar de assistir, fazer algumas perguntas como: “Qual legume você mais 

gosta? E você sabe a cor? Você viu que precisa se alimentar bem para crescer?”  

E para ficar ainda mais divertido, o familiar pode esconder alguns legumes em lugares 

próximos como: embaixo da almofada, atrás da cortina, em cima do sofá coberto com um 

paninho e pedir para a criança procurar e falar o nome do legume. 

 

Link da Música: https://youtu.be/UfdT8IcASTw - Música educativa para crianças | 

Alimentação Saudável | Vídeo para crianças 

  

  

  

https://youtu.be/UfdT8IcASTw

