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  Jogos de exploração da voz e do corpo 

Cantar canções. 

– Experimentar percussão corporal, batimentos, palmas… 

– Acompanhar canções com gestos e percussão corporal. 

– Cantar alternando o volume da voz. 

– Dizer lengalengas. 

– Movimentar-se livremente a partir de  sons vocais e instrumentais, melodias 
e canções. 

 

Desenvolvimento auditivo 

Associar movimentos a pulsação, andamento e dinâmica. 

– Fazer variações bruscas de andamento (rápido, lento) e intensidade (forte, 
fraco). 

– Identificar sons isolados numa canção. 

 

 Instrumentos 

– Reproduzir com a voz ou com instrumentos sons isolados. 

– Experimentar as potencialidades sonoras de materiais e objetos. 

– Construir fontes sonoras elementares introduzindo modificações em 
materiais e objetos. 

 

  Representação do som 

– Utilizar gestos e sinais para expressar/comunicar intensidade e altura. 

– Reproduzir com a voz sons isolados, motivos, frases, canções e melodias. 

– Participar em coreografias elementares, inventando e reproduzindo gestos, 

movimentos e passos. 

– Cantar relacionando conjuntos de sons com a altura. 

– Entoar canções. 

 – Organizar, relacionar e classificar conjuntos de sons segundo a altura. 

– Inventar/Utilizar códigos para representar o som da voz, do corpo e de 
instrumentos 
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crítico e analítico 

Maximização da autonomia 

Comunicação de ideias e 

conhecimentos 

Desenvolvimento do espírito 

de entreajuda 

Responsabilização pelo 

cumprimento de tarefas 

Observação direta  

Organização dos 

cadernos/materiais 
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Desenvolvimento Auditivo 

– Movimentar-se livremente a partir de melodias e canções. 

– Acompanhar canções com gestos e percussão corporal. 

– Reproduzir pequenas melodias. 

– Adaptar palavras para melodias. 

– Identificar sons de instrumentos numa canção. 
 
– Cantar canções. 
 
– Dizer trava-línguas. 

 

Jogos de exploração da voz e do corpo e objetos 

– Cantar canções e acompanhá-las com gestos e percussão corporal. 

– Participar em coreografias elementares, inventando e reproduzindo gestos, 

movimentos e passos. 

– Explorar as transformações de objetos. 
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 Jogos de exploração da voz e do corpo 

– Cantar uma canção, memorizando a melodia e a letra. 
– Experimentar percussão corporal e associar movimentos a pulsação, 

andamento e dinâmica.  

– Fazer variações bruscas de andamento (rápido, lento) e intensidade (forte, 

fraco). 

 

Representação do Som 

– Inventar/Utilizar códigos para representar o som da voz. 
 
– Cantar canções em coordenação com o outro. 
 
 Jogos de exploração da voz /Instrumentos 

– Utilizar instrumentos musicais. 
– Inventar/utilizar gestos, sinais e palavras para expressar/comunicar: timbre, 

intensidade, duração, altura, pulsação, andamento, dinâmica. 

 Representação do Som 

– Reproduzir sons da Natureza. 
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