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É HORA DO SILÊNCIO

Hoje a Professora de Literatura Infantil: Alexandra Venturi Bettero, gravou um vídeo

com uma música muito especial, a música do silêncio:

https://youtu.be/hhLtHvp4A0Q

Convido toda a Família a cantar e a fazer os gestos junto com sua criança.

Após assistir o vídeo converse com sua criança que há momentos do nosso dia

que devemos fazer silêncio, como a hora de dormir, a hora da alimentação, quando

o papai ou a mamãe estiver falando. Que tal colocar essa música na rotina de sua

criança de hoje em diante? Tenho certeza que ela vai amar. Agora nos envie um

vídeo ou uma foto de sua criança fazendo os gestos da música trabalhada.
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MUSICALIZAÇÃO INFANTIL

Para essa brincadeira Som e Silêncio vamos ouvir uma música no

YouTube Exercício de Escuta e Ritmo onde a professora Maria Aparecida

gravou um vídeo com a participação dela e dos netos. Assista no link:

https://www.youtube.com/watch?v=wNhgFMvjbdk Para brincar é preciso

que um adulto incentive o bebê a acompanhar fazendo os gestos e os

movimentos usando as mãos e algumas partes do corpo de acordo com o

som da música e parar quando a música pedir para ficar em silêncio: “Eu

posso escutar/ Eu posso sentir/

Os sons fazem o mundo sorrir! / Eu posso cantar/ Eu posso tocar/ Os sons

fazem a gente crescer. Batendo juntos! Todos juntos! E agora em silêncio
ficar.... Batendo juntos! Todos juntos! ”E agora chegou nossa vez...”

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


JOGO DO SILÊNCIO

Na atividade de hoje vamos trabalhar o jogo do silêncio, que ensina as crianças a terem

calma e concentração essa atividade estimula a criança a permanecer por um tempo –em

geral, um minuto– sem fazer nenhum ruído, para que possa prestar atenção ao próprio corpo

e ao ambiente ao redor. Para realizar esse jogo, vamos precisar que se sente em um lugar

tranquilo junto com seu filho. Convide-o a estar em silêncio.

Peça que feche os olhos e se mantenham tranquilos e atentos até que se termine o tempo.

Se a criança tem 1 anos e pouco ela não terá noção do tempo. Por isso, para que ele

compreenda a atividade, sugerimos que você deixe visível um medidor de tempo. O modo

mais lúdico é usar uma ampulheta com tempo de 1 minuto. Mas caso não tiver uma, utilize

um relógio.

Utilize um instrumento musical para marcar o final do tempo. Caso não o tenha, pode chamar

a criança pelo seu nome para que se levante. Peça que a criança explique o que sentiu ou

escutou no tempo em que estava em silêncio. Tenha em conta que não precisa dar muitas

explicações.

QUARTA-FEIRA
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MUSICALIZAÇÃO INFANTIL

Para essa Brincadeira Semi Musical vamos precisar de um pote vazio de

Nescau ou Toddy e, ou outros objetos parecidos como caixinha de leite,

garrafa pet, etc. Precisa cortar o fundo do pote para que veja o outro lado.

Sente- se com seu bebê e assista ao vídeo que a professora Carlinda

gravou ensinando como brincar com sua criança. Assista no link:

https://www.youtube.com/watch?v=6MTYtVo7MJo Deixe que a criança

explore o objeto que está nas mãos e faça os movimentos de acordo com

que pede a música: “Esse pote vai virar, esse pote vai virar, vai virar um

avião ão... Vai virar um chapéu éu.., um microfone neee, um celular aa ...,

um binóculos os..., um violão ão... um travesseiro ooo..."
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https://www.youtube.com/watch?v=6MTYtVo7MJo


ESCONDE ESCONDE DE OBJETOS SONOROS

Objetos sonoros não comuns às crianças, mas que estejam funcionando, como: telefone

antigo (de disco), pau de chuva, caixinha de música, gravador antigo com fita cassete,

despertador à corda, conchas do mar, castanholas, gaita, sino dos ventos. Selecione mais ou

menos cinco objetos para que sejam escondidos no espaço que escolheu para a brincadeira.

Selecione outros objetos sonoros, de três a cinco, mais comuns às crianças, como chocalho,

sino, tamborzinho, brinquedo sonoros de bebês etc. Coloque-os em um cesto coberto com

um tecido.

Convide as crianças a sentarem com você e mostre um cesto coberto com algum tecido, para

aguçar a curiosidade delas. Diga que irá compartilhar com elas alguns tesouros seus, para

brincarem. Pergunte se alguém tem algum tesouro guardado e deixe que se manifestem.

Ressalte que seus tesouros são sonoros e fazem alguns barulhos. Espere a manifestação

dos pequenos, que pode ser alguma fala, olhar, ou se aproximar da cesta. Permita que criem

hipóteses e conversem sobre as possibilidades de objetos que possam estar guardados na

cesta. Uma criança vai até o cesto, mexe em um objeto, o balança e faz cara de assustada

com o barulho que fez!

Através desta brincadeira, a criança irá perceber momentos com som e momentos sem sons.

SEXTA-FEIRA
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