
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE MUSICAL 

Nesta atividade vamos apresentar um vídeo que desperta a atenção e 
a curiosidade da criança, para que ela possa perceber os diferentes animais e 

sons que eles fazem. 
Para realizar esta atividade iremos para um local seguro e amplo, assistir ao vídeo 

pela TV ou celular. 
Em um local aconchegante, apresente o vídeo para a criança. Repita o vídeo se a 

criança pedir novamente, pois, nesse tempo de pandemia e isolamento, é muito importante 
para o seu desenvolvimento, que a criança se movimente. Após, peça para a criança 
“brincar” de repetir o som do animal ou sons dos animais que ela mais gostou! Faça junto 
com ela! 

Link do vídeo: https://youtu.be/FqQpClemt6A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO:  
 

DATA: 04/03/2021 SEMANA: 1 

PROFESSORES:. Adriana, Andrea, Antônia, Elisangela, Esmeralda, Iara,  
Silvana, Zilmara 

TURMA: Berçário 1 A  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:   Corpo, gestos e movimentos 

https://youtu.be/FqQpClemt6A


 

 
 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

MÚSICA DOS SENTIMENTOS E CONFECÇÃO DE UM 

CHOCALHO 

Recursos:  

• Papel 

• Caneta 

• uma garrafa pet 

• sementes ou miçangas

. Primeiramente, a criança assistirá ao vídeo do link abaixo junto com um adulto. Ao 
terminarem o vídeo será iniciada a confecção do chocalho. 

Para confecção, um adulto separará algumas sementes de feijão, arroz ou missangas. 

Junto com a criança, colocará as sementes dentro da garrafa pet. Depois, desenhará dois 

rostinhos um feliz e o outro triste, recortará e colara os dois juntos, pendurará em uma linha 

e colocará dentro da garrafa e quando a criança for brincar com o chocalho poderá visualizar 

dois sentimentos nos rostinhos ali contido. 

Finalizado o chocalho, o adulto fará uma brincadeira com a criança mostrando os 

rostinhos que estão dentro da garrafa e explicando os dois sentimentos (triste e feliz). Após 

explicação do adulto, ela explorará o brinquedo e se tiver um amiguinho pet em casa será 

uma brincadeira e tanto entre eles com o chocalho. Como devolutiva para esta atividade, 

sugerimos encaminhar para o grupo a foto da criança confeccionando e brincando com seu 

chocalho.  

 

IMPORTANTE.: Quando fechar a garrafa aperte 

bem para que sementes não caiam, também 

pedimos muito cuidado ao manipular objetos 

pequenos, este tipo de atividade requer a 

supervisão de um adulto para evitar acidentes.  

 
Link do vídeo: 

https://www.youtube/pH6YnS4Rgo 
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