
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL SILVIO ROBERTO GRECCO 

NOME DO ALUNO: DATA 25/09/2020 SEMANA: 04 

PROFESSOR: ANDRÉA TURMA: 
JARDIM 1 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: UTILIZAR SONS PRODUZIDOS POR MATERIAIS, 
OBJETOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS DURNTE BRINCADEIRAS DE FAZ DE 
CONTA, ENCENAÇÕES, CRIAÇÕES MUSICAIS, FESTAS. 

 

ARTE 
A PRIMAVERA 

 

 
 

Introdução: 
 
Antonio Vivaldi foi um compositor italiano nascido em Veneza em 1678. 
Seu pai o matriculou na Capela Ducal de São Marcos, quando pequeno, para aperfeiçoar 
seus conhecimentos musicais. 
Tornou-se um grande violinista e mais tarde, maestro. 
 
Em 1725 publicou uma série de doze concertos, onde quatro são os conhecidos 
concertos “As Quatro Estações”. 
 
Hoje conheceremos o concerto “A Primavera” 
  



 
Primeiro assistiremos o vídeo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a8_3arUtyio&feature=youtu.be 
 
Os sons da música te lembraram de alguma coisa? 
Por que você acha que essa música se chama A Primavera?  
Ela lembra a primavera? 
Esse concerto foi escrito para violinos, você já viu um violino? 
 
Esse é um violino: 

 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Violino#/media/Ficheiro:Old_violin.jpg 

 
Vamos fazer nosso próprio instrumento musical? 
 
Algumas ideias: 
 
Tambor com bexiga e lata: 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a8_3arUtyio&feature=youtu.be


 
Como fazer: 
 
Cortar o bico da bexiga e tampar a lata limpa com ela, usar um barbante ou um elástico 
para segurar. Decore como quiser. Agora é só batucar com colher, gravetos, o que tiver. 
Se não tiver bexiga, pode usar o fundo da lata como o lugar de batucar. 
 
Chocalho com garrafas:  
 

 
 
Como fazer: 
 
Essa atividade pode ser feita com garrafa ou lata, só ter como tampar bem. Coloque 
bastante quantidade de grãos (arroz, feijão, milho), botões, macarrões ou o que tiver em 
casa. Decore como quiser. Agora é só chacoalhar de diversas formas e intensidades para 
fazer sons diferentes. 
 
Castanholas de tampinha: 
 

 
 
  



Como fazer: 
 
Corte um papelão em um retângulo com as pontas arredondadas, de forma que as 
tampinhas sirvam, dobre no meio e cole uma tampinha em cada ponta (pode ser de 
plástico), de modo que as tampinhas se encontrem quando dobre. Encaixe na mão e faça 
o som fechando e abrindo. 
 
Bom trabalho e divirtam-se! Não se esqueçam de mandar uma foto, um vídeo ou um 
relato de como foi a atividade. 


