
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 11 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 
Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de 
Lourdes, Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa. 

 
Data: 20/05/2021 

Turma: 
Berçário IIA / 
Berçário IIB 

Campo de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 

 

TEMÁTICA: CINCO SENTIDOS – AUDIÇÃO 

 

 

Estratégia de aprendizagem:  

A orelha faz parte do corpo humano, ela ajuda a transferir todos os sons do ambiente para dentro 

do OUVIDO, que é o órgão responsável pela AUDIÇÃO, através da audição ouvimos ruídos, 

musicas, barulhos, vozes das pessoas, etc. Dialogue com a criança sobre a audição, deixa opinar 

onde fica está parte do corpo. 

 

Para a atividade de hoje, sugerimos que confeccionem juntamente com a criança um chocalho.  

O chocalho é um brinquedo sonoro e seu objetivo principal é desenvolver as 

percepções auditivas e rítmicas da criança. Faça o chocalho utilizando garrafa pet pequena, potes 

de iogurte ou de leite fermentado vazios e limpos; dentro coloque grãos (feijão, arroz, canjica, 

alpiste etc.). Enfeite o chocalho à sua preferência e com os materiais que tiver disponível em casa, 

finalize lacrando a tampa com cola ou fita adesiva. Depois de pronto é hora de MÚSICA!!! Sente 

com a criança e escolham músicas, cante e dance, coloque o volume no alto e também no baixo, 

estimule a criança a seguir o som e ritmo com o chocalho, músicas com ritmo mais rápido, mais 

lento. 

DICA: Caso for confeccionar mais de um chocalho utilize grãos diferentes em cada um, para 

distinguir um som do outro. 

 

   

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como 

foi o momento da atividade.    

 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 11 

Professoras: Ana Caetano, Ana Paula, Elizabete, 
Kelly, Luiza, Rosely / Ana Clayde, Cássia, Kenia, 
Noeli, Luane, Vanessa Aline e Rosângela Diniz. 

 
Data: 20/05/2021 

Turma: 
Berçário IIC e 
Berçário IID 

Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós. 

 

TEMÁTICA: OS CINCO SENTIDOS - AUDIÇÃO 

 

Estratégia de aprendizagem: 

Que som é esse? - A brincadeira é muito simples e divertida. 

O adulto com um gravador (pode ser um celular), grave os sons da rotina da família, como: barulho 

do carro, som de animais, a voz do papai, da mamãe, irmãos, etc. Caso não seja possível gravar 

pode utilizar sons encontrando na internet. Chame a criança para um lugar tranquilo, coloque a 

gravação para a criança ouvir, em seguida pergunte: Que som é esse? De quem é essa voz? O 

que faz esse barulho? Através dessa brincadeira é possível estimular a audição e a oralidade da 

criança. 

 

 

 

Observação: Não esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando como 

foi o momento da atividade.    

 


