
 
 

 

 

2ª Atividade: Chocalho 

Objetivo: Despertar a atenção, a percepção auditiva e rítmica da criança. 

Desenvolvimento: Para esta atividade vamos precisar de uma garrafa pet pequena, uma 

latinha de refrigerante vazia, algumas pedrinhas e um punhado de arroz cru. 

Confecione dois chocalhos, colocando as pedrinhas dentro da garrafa e o arroz dentro da 

latinha, feche muito bem a garrafa e lacre a abertura da latinha com adesivo, de maneira que 

a criança não consiga abrir. Escolha um local confortável, sente-se com seu filho(a) e 

movimente um chocalho de cada vez, para que seu pequeno perceba as diferenças dos sons. 

Depois ofereça-os para que ele possa manusear livremente, e por fim, peça para a criança  

um  dos chocalhos, e juntos  cantem algumas musiquinhas infantis que conheça, ao som das 

músicas.  

Sugestão: Borboletinha, Dona aranha e etc.  

           

             

 

ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani. Semana 18  

Campos de Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas.  Data: 21/07/2021 Turma: BIA  



 
 

ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 18 

Professor: Eliana, Elizabeth, Elizete, Maria, Nayara, 
Patrícia, Talita, Roseli e Vera 

Data: 21/07/2021 Turma: BIB   

Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós  
 

 

TEMA: Recreação, adaptação e acolhimento 

 

Atividade: Cesto dos tesouros 

Essa atividade sensorial estimula a criatividade, autonomia, atenção, concentração, 

observação, oralidade, percepção tátil e visual. 

Materiais necessários: cesto, bacia ou caixa (rasa) de papelão, objetos variados de madeira, 

natural, metal, couro, tecido, borracha, papel, papelão, plástico etc. 

Desenvolvimento: Os responsáveis irão organizar um espaço de preferência no chão,  em 

seguida separe os objetos e distribua no cesto, o qual deverá ser amplo e ter altura adequada 

para que os objetos estejam visíveis a criança. Solicite que a criança manipule e explore os 

objetos explicando para ela o nome, forma, tamanho, textura e qual é a sua utilidade. É uma 

brincadeira exploratória, de descobertas capaz de aguçar sua curiosidade. 

Fonte: Livro Cadê? Achou! PNLD- Pág. 157 

 

          


