
 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 24 

Professor: Aurileide, Franceli, Geanne, Marina, Mirian, 
Renilda. 

Data: 01/09/2021 Turma: BIA 

Campo de Experiências: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
 

TEMA: Musicalização. 
 

ATIVIDADE: “Hora do Batuque” 
 

  
 
      Olá Famílias! 
 

Sabemos como o som e a música contribui para o desenvolvimento da criança e pode 
melhorar suas habilidades cognitivas, linguagem oral, criatividade e coordenação motora. 

 Para a nossa experiência de hoje sugerimos que os pais ou responsáveis, utilizem utensílios 
disponíveis em sua casa, como panelas, latas de alumínio, bacias, baldes, colheres de pau, 
espumadeira, concha.  

Prepare um cantinho especial e confortável e depois espalhe os materiais que sugerimos, 
coloque a criança próximo dos objetos e deixe-a manipular livremente, para que ela possa perceber 
as semelhanças e as diferenças entre eles. Se preferir, pendure as panelas com barbantes e deixe 
as crianças usarem a imaginação. 

Em seguida coordene a brincadeira, mostrando a criança que cada objeto pode produzir 
sons diferentes. Por exemplo: a colher de madeira, com a panela de alumínio ou pote de plástico 
tem sons diferenciados. E assim, continue mostrando as outras possibilidades sonoras e divirtam-
se. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 Se possível, não esqueça de enviar fotos ou vídeos da atividade no grupo do WhatsApp da 

sua sala. 
 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRAS DE SEIXAS.  

Nome do aluno:  Semana 24 

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

Data: 01/09/2021 Turma: BIB E 
BIC 

 Campo de Experiências: Traços, sons, cores e formas. 

 

 

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

 

Tema: Musicalização. 

Atividade: Três Gatos. 

 

 

 

 

 

Vamos relembrar a história cantada “Três Gatos”, clicando no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=qmCstUfo5NI&ab_channel=VaraldeHist%C3%B3rias 

Pedimos aos pais ou responsáveis para mostrar a criança objetos das cores amarelo e vermelho de acordo 

com as cores dos gatos da narração e depois peçam para que ela encontre esses objetos e os nomeie pelas 

cores correspondentes. 

Boa Atividade! 

Contribuição didática: Desenvolver a capacidade de ver as diferenças e semelhanças das cores. 

https://www.youtube.com/watch?v=qmCstUfo5NI&ab_channel=VaraldeHist%C3%B3rias

