
 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 24 

Professoras: Franceli, Mirian, Marina, Geanne, Renilda, 
Aurileide 

Data: 31/08/2021 Turma: BI A 

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

 

TEMA:MUSICALIZAÇÃO 

ATIVIDADE: EXPLORANDO OS SONS DA BOCA! 

Os sons que ouvimos tem diferentes origens, inclusive pela nossa ação corporal, Assim, 

podemos utilizar o nosso corpo como recurso sonoro. Assistam o vídeo com as crianças e 

em seguida, acompanhem o ritmo musical usando os sons da boca, Percebam a reação da 

criança e a incentive a fazer o mesmo.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nn9aMGlFqHk&ab_channel=PalavraCantadaOficial 

Agora que já perceberam que é possível produzir sons com a boca, vamos fazer bolhas de 

sabão, para isso você irá precisar de um recipiente com água e sabão e um canudinho. Após 

fazer o preparo peça para a criança soprar o canudo e observar as bolinhas se formarem no 

recipiente. Observem o exemplo na imagem a seguir e se divirtam! Não esqueçam de 

enviar uma foto ou vídeo no grupo da sala. 

Observação: Fiquem atentos para que a criança não faça a ingestão do líquido no copo e 

para os bebês menores, as mães podem fazer as bolinhas para que eles tentem tocar com a 

pontinha do dedo. 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nn9aMGlFqHk&ab_channel=PalavraCantadaOficial


 
ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE BANDEIRAS DE SEIXAS. 

Nome do aluno: Semana 24 

Professor: Adriana, Andreia, Deise, Elva, Lucimara, Nalva, 
Orlanda, Sandra, Tânia, Telma e Yolanda. 

Data:31/08/2021 Turma: BIB E 
BIC 

Campo de Experiências: Corpo, gestos e movimentos. 

 

Ao realizar a atividade, tire fotos ou filme e compartilhe conosco enviando no grupo de WhatsApp. 

 

 

Tema: Musicalização. 

Atividade: Dança da imitação. 

 

A nossa Atividade é muito divertida e se chama “A dança da imitação”, pedimos que a criança reproduza os 

movimentos da música. Para assistir acesse o vídeo clicando no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=iIkk2hVajZQ&ab_channel=Canin%C3%B3polis 

Contribuição didática: Cantando e dançando a criança se beneficia para o desenvolvimento corporal e a 

consciência de memorização para repetir movimentos. 

https://www.youtube.com/watch?v=iIkk2hVajZQ&ab_channel=Canin%C3%B3polis

