
ESCOLA SEM MUROS: 
em casa também se aprende!

Educação Infantil – Berçário



● Campos de experiências: TS - Traços, Sons, Cores e Formas; CG - Corpo, Gestos
e Movimentos.

● Habilidades desenvolvidas: Ajustar gestos ou posições de seu corpo, buscando
adequar-se a outras crianças ou adultos, acompanhando o ritmo da música e o
modo de tocar determinado instrumento; movimentar-se ao som de músicas e
cantigas ou histórias cantadas que retratam características sonoras e gestuais
de animais e fenômenos da natureza.

● Objetivos: Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em
brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias; explorar formas de
deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar) combinando movimentos e
seguindo orientações.



1 - Reserve um espaço adequado para a criança realizar a atividade.

2 - Separe duas garrafas pets de água ou refrigerante e uma tesoura. 

3 - Confeccione um instrumento para acompanhar a atividade musical: primeiro corte a parte 

de cima, depois corte em tiras a “barra” da garrafa.

ATIVIDADE MUSICAL “O SAPO NA BEIRA DA 
LAGOA”

FONTE: http://blogdiarinho.blogspot.com/2013/10/faca-musica-com-garrafapet-passo-passo.html



4 - Realize o mesmo procedimento nas duas garrafas.

5 - O instrumento já está pronto! Agora, junto com a criança, cante a música “O sapo na beira 

da lagoa”. Primeiro a criança irá acompanhar a música batendo o lado com as tampinhas e 

depois o outro lado (da garrafa cortada), sempre alternando os lados e acompanhando o ritmo 

da música. Vamos lá! 



6 - Procure cantar a música usando vários ritmos e melodias, assim você incentiva formas 

diferentes de tocar o instrumento.

O SAPO, O SAPO, NA BEIRA DA LAGOA, 

NÃO TEM, NÃO TEM, RABINHO E NEM ORELHA,

UA QUÁ QUÁ UA QUÁ QUÁ UA QUÁ QUÁ QUÁ QUÁ. 

7 - Depois de cantar e tocar o instrumento, vocês podem dançar, fazendo movimentos e gestos 

com a música. Vamos dançar! 

Registre esse momento, se possível, com fotos ou filmagem.
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