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Campos de Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas

Objetivos de Aprendizagem: Explorar sons produzidos com o próprio corpo e om objetos do
ambiente.

TEMA: Exploração e Sensações Corporais

Atividade 2- Sons por Todo Lado

Estratégia:

A audição dos bebês, talvez seja o desenvolvimento sensorial mais importante do primeiro

ano de vida. Por meio da audição as crianças têm contato com a língua e a música, o que

estimula seu desenvolvimento intelectual e emocional. Essa proposta é expor seu bebê a

uma grande variedade de sons, para tanto, faça ruídos com a boca e coloque a mãozinha do

bebê para que ele possa sentir a vibração e a maneira como o corpo produz esse som.

● Zumbir como uma abelha;

● Sibilar como uma serpente;

● Colocar a ponta do dedo na boca, encher as bochechas de ar e puxar os dedos

rapidamente para que faça um estampido;

● Imitar o som da sirene de polícia;

● Tossir;

● Espirrar;

● Tremer os lábios imitando um carrinho.

O intuito aqui, é produzir sons com a boca ou com outra parte do corpo, sem fazer uso de objetos
cuja função é produzir sons, como por exemplo, instrumentos musicais, apitos ou algo do tipo.
Mas se por acaso houver dificuldade em fazer com que o bebê fique em estado de alerta quando
for produzir os sons, o adulto poderá, como opção utilizar papel celofane, de seda e alumínio para
que, sendo amassados, emitam sons para os bebês menores.



Avaliação: A criança gostou da experiência?  Teve curiosidade em colocar a mãozinha e sentir as
vibrações por sua conta? Demonstrou contentamento, achou graça? Se mostrou confortável no
momento do contato?


