
 
ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 13 

Professor: Aurileide, Joelma, Karen, Kate, Lucilene, Lucimara, 
Márcia, Maria Cristina, Marta, Paula, Solange, Talita, Vanessa 
Mota e Vanessa Rodrigues. 

Data: 02/06/2021 Turma: 
Maternal 
 A, B, C 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 
                                                            Tema: Brincadeiras sensoriais.   

Atividade: O sentido da audição com música e brincadeira 

 

 

 

Olá famílias!  

Os sons e os ritmos fazem parte da vida das crianças desde a infância e exercem uma função 

significativa e influência positiva. Por esse motivo, o ritmo produzido pelo encadeamento de alguns sons e 

a música propriamente dita são instrumentos riquíssimos para o trabalho pedagógico, pois contribuem 

para a socialização, aumentam a autoestima, criam meios para diminuir a timidez, ajudam a canalizar o 

excesso de energia e agressividade. As crianças conseguem aprender melhor quando as informações são 

atingidas por mais de um sentido ao mesmo tempo. As lembranças sempre estão associadas a aromas, 

sabores, som ou textura. 

1º momento: Propomos ao responsável assistir o vídeo realizado pela professora Aurileide, para que possa 

melhor compreender a dinâmica da atividade. Link do vídeo https://youtu.be/z1CZkaWAr5g    

2º momento: Para essa atividade iremos precisar dos seguintes objetos para fazer som:  

 Sacola plástica, folha de papel ou papelão. 

 Tampinha de garrafa, tapinha de copo de requeijão, tampa de panelas ou colheres. 

3º Momento: Sempre com o auxílio de um adulto, pegue a sacola plástica, dessas de supermercado, 
segure uma ponta numa mão, outra na outra mão, estique a sacola e depois a junte, unindo as mãos 
(como se fosse abrir e fecha os braços). E perceba o som que a sacola emite.  
Com a folha de papelão bata a mão devagar, cuidado para não machucar a mão e observe o som que o 
papelão emite. 
Pegue duas tampinhas de garrafa pet, tampa de requeijão, tampa de panelas ou colheres, segure uma em 
cada mão, e bata uma na outra cantando e acompanhado a música do pintinho amarelinho.  
 

 

 

https://youtu.be/z1CZkaWAr5g


 
Letra da música: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como proposta de devolutiva pedimos se possível, os responsáveis nos enviem fotos ou vídeo da criança 

realizando esses momentos no grupo de WhatsApp da sala. Esperamos que se divirtam e até a próxima 

atividade! 

 


