
 
ESCOLA: ESTÂNCIA DELFIS 

NOME DO ALUNO: DATA:10/09/2021 SEMANA: 25 

PROFESSORA: Renata da Silva Brandão TURMA: Mini 

Maternal A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O EU, O OUTRO E O NÓS” “CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS” “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS” 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade 

na interação com crianças e adultos. (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, 

buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. (EI02CG03) Explorar formas de 

deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo 

orientações. (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes 

sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

 
MUSICALIZAÇÃO 

A musicalização é uma ferramenta para ajudar os alunos a desenvolverem o universo 
que conjuga expressão de sentimentos, suas idéias, valores culturais e auxilia a 

comunicação do indivíduo com o mundo exterior e seu universo interior. A partir do 
momento em que a criança entra em contato com a música, seus conhecimentos se 

tornam mais amplos e este contato vai envolver também o aumento de sua 
sensibilidade e fazê-la descobrir o mundo a sua volta de forma prazerosa. Sua 

interação e relações sociais serão marcadas através deste contato e sua cidadania 
será trabalhada através dos conceitos que são passados através das músicas. A 

música na educação pode envolver outras áreas de conhecimento, através do 
desenvolvimento da auto-estima a criança aprende a se aceitar com suas capacidades 

e limitações. 
 
VÍDEO: A roda do ônibus- https://youtu.be/JPp0ITuljAc 

https://youtu.be/JPp0ITuljAc


 
ATIVIDADE: No ritmo da música, vamos dançar e imitar os gestos e movimentos da 
música, depois confeccione um ônibus com materiais recicláveis.  
 
Materiais: 

✓ Caixa de sapato, caixa de leite, caixa de suco ou caixa de papelão 
✓ Cola 
✓ Papel colorido ou tinta guache 
✓ Glitter ou lanteloujas para decorar (opcional)  
✓ Tesoura (para uso somente de um adulto) 

 
Segue algumas sugestões: 
 

 

 
 

Não se esqueça de registrar com foto ou vídeo! 
 
 


