
 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 28 

Professor: Arlete, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 29/09/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas. 
 

 
 

3ª Atividade da semana – Músicas infantis – Bandinha  

Objetivo: Desenvolver a imaginação, comunicação, linguagem, percepção auditiva.  

Como fazer: Pegue algumas panelas, potes, talheres, colher de pau para montarmos nossa 

bandinha. Posicione os objetos em frente a você e a criança. Inicie fazendo batuques nas 

panelas e potes com os talheres ou colher de pau para que a criança perceba os sons 

diferenciados de cada um. Agora, cada um com seu instrumento, escolham uma musica bem 

animada para cantarem e batucarem nos instrumentos montados. Como sugestão de musicas, 

pode ser Borboletinha, Dona aranha, Pintinho amarelinho, O sapo não lava o pé. E assim cantem 

muito, batuquem bastante fazendo a maior festa entre família. 

 

 

 

 

 

 

  



 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 28 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Eliana, Elizete e 
Roseli. 

Data: 29 /09/2021 Turma: B I B 

Campos de Experiência: Espaços, Tempos, quantidades, relações e transformações 

 

Tema: O mundo do faz de contas 

Atividade: Brincando com potes. 

Incentivar momentos, por meio de propostas para que a turma mergulhe no faz de conta, auxilia 

no desenvolvimento do pensamento simbólico, contribuindo para que a criança se torne um ser 

criativo e seguro de suas ações. Com essa atividade a criança desenvolve noção de espaço, 

dentro fora, em cima em baixo, grande e pequeno, a criança aprende brincando e se divertindo. 

 Desenvolvimento: Escolha um espaço confortável da casa e coloque potes plástico, panelas, 

tampas e outros utensílios que não ofereça perigo, eles podem ser de tamanhos variados. 

Incentive a criança a brincar com os potes e usar a imaginação, fazendo torres, colocando um 

dentro do outro, achando a tampa correta, separando por cores, separando por tamanho etc.  

 

 

 


