
 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE MUSICAL: VÍDEO – A BATALHA DO 

MOVIMENTO 

 

Assista com seu bebê ao vídeo da música “Batalha do movimento”. Depois de 

assistirem, colocar novamente para tocar e, de acordo com os comandos da música estimule 

o bebê a fazer movimentos. Se não tiver como acessar o vídeo sugerimos cantar uma canção 

com ele estimulando-o a dançar e a imitar seus gestos. 

Atividades como cantar fazendo gestos, dançar, bater palmas, pés, são experiências 

importantes para a criança, pois elas permitem que se desenvolva a consciência corporal, 

equilíbrio e a coordenação motora, fatores importantes também para o processo de aquisição 

da leitura e da escrita. 

Grave este momento com um vídeo ou tire fotos e compartilhe esse momento conosco 

no grupo de WhatsApp. 
 

Link do vídeo: https://youtu.be/8e3MBmvAv0k 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO:  
 

  DATA: 30/08/2021                       SEMANA 24 

PROFESSORAS: Andréa, Antônia, Iara, Janaína, Silvana, Zilmara TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas 

https://youtu.be/8e3MBmvAv0k


 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de aprendizagem: 

ATIVIDADE:CAIXA MUSICAL 

A música na educação infantil é um importante facilitador 

da aprendizagem e da socialização, sendo uma ferramenta de mão 

dupla para a expressão pessoal e para a interação social, algo que favorece o 

desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, prazer em ouvir a música, 

imaginação, memória, concentração, atenção, do respeito ao próximo, contribuindo também 

para a consciência corporal e movimentação. Além disso, a música propicia na criança a 

desenvoltura de ouvir com mais atenção, percebendo e distinguindo sons, melhorando o 

vocabulário, estimulando a fala, a percepção auditiva e visual de maneira ativa e reflexiva. 

 Sendo assim, a atividade proposta é a caixa musical. Dentro da caixa o adulto 

responsável deverá colocar desenhos de objetos que contenham nas músicas sugeridas, 

feitas com o carimbo das mãos da criança, assim, ela irá associar o desenho com a canção, 

através da observação. 

 As músicas apresentadas serão: Borboletinha, a Dona Aranha e O sapo não lava o 

pé. O adulto responsável deverá assistir com a criança os vídeos e depois fazer o carimbo 

das mãos em uma folha de sulfite, criando os animais apresentados na canção. Finalize o 

desenho com lápis ou canetinha, deixe secar e recorte. Utilize tinta colorida ou desenho de 

animais, depois, coloque em uma caixa ou lata e peça para a criança retirar o desenho e 

cantar a música, associando a imagem com a canção.  
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Links sugeridos: 

https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU – Borboletinha 

https://www.youtube.com/watch?v=MuBgIfBR1kA – Dona aranha 

https://www.youtube.com/watch?v=0JkSpPZJDkE – O sapo não lava o pé 
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