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Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO” 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e 
reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos. 
 
 

Sons: “Estimulação e desenvolvimento” 

 
 
A Musicalização Infantil é um relevante instrumento de educação. Desenvolve na 

criança a sensibilidade musical, a concentração, a coordenação motora, a 
sociabilizarão, a acuidade auditiva, o respeito a si próprio e ao grupo, a destreza 

do raciocínio, a disciplina pessoal, o equilíbrio emocional dentre outras 
qualidades que colaboram na formação do indivíduo. Não podemos subjugar 

esse momento tão precioso, visto a faixa etária da criança. Desde o ventre 
materno, o bebê já ouve e daremos continuidade num trabalho da natureza 

humana, direcionando para o desenvolvimento infantil de maneira integral. A 
atividade poderá ser trabalhada várias vezes, pois a cada retomada, a criança 

amplia suas descobertas. 
 

 
Música: QUE SOM ESSE BICHO FAZ?  

https://youtu.be/7ljucGDPq2A  



 
Atividade: Imite o som que representa a figura que está dentro da bexiga. 
 
Para essa atividade você irá precisar de: 
 
 5 bexigas 
 5 figuras (pequenas) de animais (sugestão: gato, cachorro, galo, porco, 

vaca, ovelha, cavalo, galinha, pintinho, pato, sapo entre outros). 
 
Desenvolvimento: Enche a bexiga e mostre para seu filho que a bexiga 
também reproduz som quando você prende o bico dela com os dedos e solta o 
ar aos poucos. Depois dobre as figuras de modo que de para colocar dentro da 
bexiga, enche e amarre a bexiga. Fazer o mesmo procedimento com o restante 
das figuras e bexigas. 
A criança terá que escolher uma bexiga, estourar e imitar o som do animal que 
esta na figura. A mamãe ou o papai terá que adivinhar que bicho a criança está 
imitando. Depois será a vez da mamãe estourar o balão e imitar para que a 
criança descubra qual era o bicho que estava na bexiga.  


