
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA SIQUEIRA DE PAULA 

NOME DO ALUNO: DATA 08/09/2020 SEMANA: 
07/09 a 11/09  

PROFESSOR: WESLLEY TURMA:  
JDII 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03TS04) RECONHECER AS QUALIDADES DO 
SOM (INTENSIDADE, DURAÇÃO, ALTURA E TIMBRE), UTILIZANDO-AS EM SUAS 
PRODUÇÕES SONORAS E AO OUVIR MÚSICAS E SONS. 

 

 

Proposta: Série de atividades divertidas, seguindo o  
Recursos: Materiais recicláveis 
Método: 

Música é uma arte presente em todo momento de nossa vida, mesmo sem perceber ela 
está lá, a natureza produz sua própria música, e nosso corpo também. 
Barbatuques 
https://www.youtube.com/watch?V=z-wsqaqaf48 
 
Sons do corpo - dani e os pequeninos 
https://youtu.be/lzelcrx7tze 
 
Agora eu quero ver a música que vocês conseguem produzir, para essa atividade só é 
preciso o seu corpo, soltar a criatividade e gravar um vídeo fazendo música. 
Além do nosso corpo, podemos fazer música com diversos objetos 
• objetos sonoros: copos, latinhas de refrigerante, tubos de pvc, colheres, baldes, cabos 
de vassoura, bambu, bexigas, latas etc. 
 
Exemplo: 
https://www.youtube.com/watch?V=hjm8_glasgm 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-wsQaqAF48
https://youtu.be/lzelCRX7TZE
https://www.youtube.com/watch?v=Hjm8_GLAsgM


 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA SIQUEIRA DE PAULA 

NOME DO ALUNO: DATA 08/09/2020 SEMANA: 
07/09 a 11/09  

PROFESSOR: WESLLEY TURMA: 
JDII 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: EI03TS01) UTILIZAR SONS PRODUZIDOS POR 
MATERIAIS, OBJETOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS DURANTE BRINCADEIRAS DE 
FAZ DE CONTA, ENCENAÇÕES, CRIAÇÕES MUSICAIS, FESTAS. 

 

Para a segunda atividade, vamos fazer também um instrumento, que pode ser o pet som 
ou qualquer outro que vocês souberem. 
 
Dica: Chocalho 
 

 
 

Materiais:  
1 latinha de refrigerante ou 1 garrafa pet, pedrinhas, lacres ou sementes, fita adesiva e 
durex colorido para ornamentar.  
Como fazer: 

1. Lave a latinha de refrigerante ou corte a garrafa, retirando a parte do meio e 

encaixe o fundo na parte de cima fixando com fita adesiva. 

2. Pelo furo (ou pela boca da garrafa), coloque muitas pedrinhas, lacres ou sementes, 

até preencher cerca de 1/3 da latinha ou da garrafa. 

3. Tape o furo com a fita adesiva e decore. 

Como tocar: balance o chocalho no ritmo da música. 


