
Atividade 08.07 – Mini Maternal 

Eixo e Campo de Experiência: Artes Visuais -  Traços, sons, cores e formas 
Objetivo: Conhecer alguns aspectos culturais da região Centro-Oeste do nosso país e criar 
sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de 
música. 
 
Didática/Justificativa: Nossa vídeo aula de hoje apresentará um pouco sobre a cultura da 
região Centro-Oeste do nosso país, em que a principal expressão musical é a  música 
sertaneja. A musicalização para crianças favorece o desenvolvimento da sensibilidade, da 
criatividade, do senso rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, memória, 
concentração, atenção, do respeito ao próximo, também contribuindo para uma efetiva 
consciência corporal e de movimentação. Vamos construir um instrumento musical que na 
região Centro-oeste é conhecido como  Ganzá. O Faremos utilizando dois  copos de plástico 
que podem ser descartáveis e grãos (arroz, feijão ou milho de pipoca), fita adesiva e papeis 
para decorar.    
• Coloque os grãos dentro do copo. Eles serão responsáveis pelo som do chocalho.  
• Una os dois copos com a fita adesiva. 
• Decore usando cola e papeis coloridos, seja criativo. 
 
  



ATIVIDADE – MINI MATERNAL 
Pinte a Viola com capricho e cole 3 pedaços de 

barbante representando as cordas da Viola. 
 



Atividade Bilíngue  
 
Eixo e tema: Artes Visuais - Traços, sons, cores e formas 
 
Segundo Ronald Kotulak, autor de “Inside the brain“, “é na educação infantil e 
principalmente nos três primeiros anos de vida que os alicerces do pensamento, da 
linguagem, da visão, da atitude e outras características são erguidos”.  Este estágio em 
que o cérebro atua como uma superesponja dos estímulos do meio-ambiente é, 
portanto, um período extremamente favorável à aprendizagem. A aquisição torna-se tão 
fácil quanto a aprendizagem da primeira língua. 
Para essa aula precisaremos de um lugar onde a criança tenha acesso ao computador ou 
tablet para acessar ao vídeo da professora na plataforma, combinado? 
N a aula de hoje, vamos conhecer mais sobre o Centro-Oeste, o pantanal e alguns 
animais que vivem lá. 
jaguar – onça (pronúncia: jaguar) 
alligator – jacaré (pronúncia: aligueitor) 
white – branca (pronúncia: uait) 
 
Objetivo: Oportunizar as crianças o contato com alguns animais; reconhecer o animal 
em inglês, favorecer o estabelecimento de algumas diferenças e semelhanças entre os 
animais,promover o desenvolvimento da linguagem através das interações entre as 
crianças e as educadoras e possibilitar a expressão oral e corporal. 


