
 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA. 

NOME DO ALUNO: DATA 20/10/2020 SEMANA: 08 

PROFESSOR: Adriana, Luciana, Selma e Silvana. TURMA: 
Maternal 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, O Outro e O Nós. 
Traços, Sons, Cores e Formas. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO06).  

Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

(EI02TS01).  

Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos 

ritmos de música. 

 
Atividade: Planeta das Experiências – Os sons que nos cercam. 
 
Faixa Etária: 3 e 4 anos. 
 

Recursos: Lata de leite em pó, bexiga, palito, rolha. 

Vídeo: Planeta das Experiências - Ondas Sonoras. 

 https://www.youtube.com/watch?v=a2rwiDQEraI 
 
Estratégias / Contribuições Didáticas:  
 

Som é tudo o que nossos ouvidos podem ouvir, sejam barulhos, pessoas 

falando, música, sons da natureza, dos animais, dos automóveis... 

Os sons que nos cercam são expressões da vida, da energia e do universo em 

vibração e movimento.  

Experimente fechar os olhos e ficar atento aos sons que nos cercam. 

E então, percebeu como o silêncio é algo quase impossível? 

Tudo o que existe na natureza pode vibrar. Essas vibrações se propagam pelo 

ar ou por qualquer outro meio de condução e chegam aos nossos ouvidos e 

são transmitidas ao cérebro para que possam ser identificadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=a2rwiDQEraI


Quando falamos nossas pregas vocais vibram e produzem o som. 

 Planeta das Experiências: Os sons que nos cercam. 

Vamos assistir um vídeo com as professoras: Carolina e Eliana que nos 

mostram uma experiência sobre as ondas sonoras. 

 https://www.youtube.com/watch?v=a2rwiDQEraI 
 
Muito legal! 

Agora pensando em som, vamos confeccionar um instrumento musical, com 

ele iremos cantar várias músicas, que aprendemos na escola e com os nossos 

pais. 

 Segue dica: 

 

Mini Tambor. 

 Uma lata de leite em pó. 

 Um balão de festa. 

 Elástico de borracha, desses usados 

em escritório. 

 Corte a ponta do balão e prenda a 

base dele sobre a abertura da lata, 

com o auxílio do elástico de borracha.  

Ele deve ficar esticado para produzir 

som. Para as baquetas, coloque 

rolhas de garrafa na ponta de dois 

palitos para churrasco ou utilize                                            

varetas de plástico sem ponta. 

 

 

Referências:  

BNCC  

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/ondas-sonoras.htm. 

google.com/search?q=Os+cientistas+dizem+que+o+som+é+o+resultado+das+

vibrações+das+coisas. 

https://www.fragmaq.com.br/blog/confira-passo-passo-instrumentos-musicais-

reciclados/. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a2rwiDQEraI
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/ondas-sonoras.htm

