
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

Nome do aluno:  Semana 05 

Professor: Franceli, Geanne, Marina, Mirian, Renilda, 

Roseli. 

Data: 08/04/2021 Turma: BI A 

Campos de Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas. 

 

TEMA: Páscoa 

 
ATIVIDADE: Produzindo Sons. 

 
Olá família! 

 
Do primeiro ao terceiro ano de vida, os bebês vão desenvolvendo formas de expressão 
musical à medida que vão conquistando e descobrindo sons vocais e corporais. 

Na nossa atividade de hoje disponha um tecido no centro da sala e convide a criança para 
se aproximar, de modo a se acomodarem próximo a ele para assistirem ao vídeo: “Coelhinho da 

Páscoa que trazes pra mim”, nesse momento brinque fazendo sons com o corpo, com a boca, com 
as mãos, com os pés ou se preferirem podem utilizar chocalhos, talheres para acompanharem o 

ritmo da música. Possibilite a construção de autoria de pensamento e ações da criança, 
favorecendo o processo de criação delas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=awB3PxbMRRc 
 

 

 
 

 
Compartilhe conosco esse momento, através de vídeo ou fotos. 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=awB3PxbMRRc


 

 
TEMA: Páscoa 

 

ATIVIDADE: Coelhinho manual  
      

Olá, família! 
 

Durante esta semana, em comemoração à Páscoa, oferecemos várias opções de produções 
artísticas para as crianças, pois elas são capazes de desenvolver várias habilidades, inclusive 
manuais, com o auxílio do adulto.  

Como o coelhinho é um dos símbolos da Páscoa, sugerimos que abusem da criatividade e 
construam um coelhinho, juntamente com a criança, utilizando o contorno das mãozinhas dela. 

(Observe as imagens abaixo).  
 

 
 

Selecione os materiais que você poderá utilizar com a criança, tomando muito cuidado ao 

deixá-la manusear alguns deles: cola, papel, botão (para o nariz ou olhos do coelho), algodão, 
canetinha, lápis de cor, giz de cera, tecido, fitilho, tesoura, entre outros. 

 
Após concluir a atividade, deixa a criança brincar, dançar, cantar com o coelhinho feito por ela. 

 

 

 

 

 

 

*Conte-nos como foi esta atividade, mandando foto no grupo do whatsapp.  
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