
 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 24 

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

Data: 02/09/2021 Turma: BIA 

Campo de Experiências: Traços, Sons, Cores e Formas 

TEMA: Musicalização 

ATIVIDADE: Barulho do Corpo 

Olá família! 

       O objetivo dessa atividade é fazer com que a criança descubra os limites do seu corpo nas 

interações e brincadeiras, na oralidade e na consciência corporal. 

       Que tal utilizar da linguagem corporal para descobrir diferentes sensações e ritmos que nosso 

corpo produz? Convidamos os pais ou responsável, para assistir ao vídeo “Barulho do Corpo” o 

responsável irá auxiliar a criança a fazer os sons que foram visualizados no vídeo e irão reproduzir 

os sons utilizando o corpo, batendo palmas, batendo os pés.   

       De maneira prazerosa e lúdica a criança aprenderá que nosso corpo produz sons muito 

divertidos e fáceis de aprender. Acesse o link abaixo (retirado do canal do youtube do Gospel Hits) 

para assistir ao vídeo, “Barulho do Corpo - Pablito e o Pirulito” 

 Link do vídeo da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=z2WtYJgWO14  
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Como proposta de devolutiva pedimos aos responsáveis se possível nos enviem fotos ou 
vídeo da produção da criança no grupo de WhatsApp da sala. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z2WtYJgWO14


 
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: 02/09/2021 Turma: BIB E 
BIC 

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

 

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

 

 

Tema: Musicalização. 

Atividade: Vamos contar? 

 Agora que vocês já conhecem a história dos “Três Gatos”, peça para a criança procurar objetos que 

correspondam à quantidade de gatos mostradas na imagem abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

Boa atividade! 

Contribuição didática: Esta atividade educativa propõe trabalhar conceitos matemáticos e assim de maneira 

lúdica as crianças podem desenvolver habilidades cognitivas e visuais, além de noções de quantidades. 


