
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

Nome do aluno:  Semana 12 

Professor: Roseli, Geane, Renilda, Marina, Mirian, 
Franceli. 

Data: 27/05/2021 Turma: BIA 

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

TEMA: Semana do Brincar. 
ATIVIDADE: Brincado com o ritmo musical.  

Olá, famílias! 
Elementos musicais são prazerosos para os bebês e estimulam o seu 

desenvolvimento. 
RECURSOS: 2 tampas de panela. 
Na atividade de hoje a família irá convidar a criança e falar para ela: Vamos brincar 

com música! 
Peguem duas tampas de panela, cante as notas musicais:  DÓ, RÉ, MI, FÁ, SOL e 

batam duas vezes a cada finalização das notas musicais, assim repetindo por duas vezes.  
Depois cante ao contrário: SOL, FÁ, MI, RÉ, DO repetindo a mesma sequência por 

duas vezes. 
Agora entregue as tampas para a criança e brinque com ela estimule a segurá-las e 

batê-las uma na outra repetindo os mesmos gestos e movimentos apresentados pelo 
adulto de acordo com o ritmo musical.  
OBSERVAÇÃO: Com os bebês bem pequenos sugerimos utilizarem as mãos para bater 
palmas. 

 Para melhor entender o desenvolvimento da atividade assistam o vídeo: 
“Musicalização infantil – solfejo e tampas de panelas”, que apresenta as notas musicais 
citadas acima. 

Link: https://youtu.be/nVz4Zyhyzpc  
Essa atividade tem o objetivo de explorar diferentes fontes sonoras e materiais para 

acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

 
 
    

Compartilhe conosco esse momento através de vídeo ou foto. 

https://youtu.be/nVz4Zyhyzpc
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Campos de Experiência: Espaços, tempos, quantidades relações e transformações. 

Tema: Semana do Brincar. 

 

Atividade: Biscoito Queimado 

 

Olá famílias!!!  

A brincadeira Biscoito Queimado é muito simples. 

Pegue uns brinquedos da criança e esconda sem que a 

criança veja. Em seguida, ao dizer “biscoito queimado! ”, 

os pequenos devem começar a procurar o objeto. 

Quando estiver perto do esconderijo, o adulto deve dizer 

“está quente! ”.  Ao se afastarem do ponto correto, ele 

deve falar “está frio! ”. Quem encontrar o brinquedo é o 

vencedor. 

Contribuição de didática: Estimular a concentração, atenção, percepção visual e auditiva. 

 

Boa brincadeira !!! 

 


