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Atividade: INSTRUMENTO MUSICAL (ORIGEM INDIGENA) 

Torna-se muito importante estimular o desenvolvimento psicomotor nas 

brincadeiras, e acrescentar no imaginário infantil, enriquecendo pela construção 

do seu próprio brinquedo nas vivências e nas experiências da criança, conscientize-

se de seus movimentos corporais, que expressam suas emoções e suas 

descobertas e meio sociocultural. 

Materiais necessários: Lata de leite vazia, uma colher de pau, uma garrafa de 

plástico pequena, grãos ou pedrisco. 

Como fazer a atividade: na atividade de hoje, iremos confeccionar um 

instrumento musical com materiais recicláveis, valorizando os sons dos elementos 

naturais e cultural, para dançar e cantar a música 1,2,3 indiozinho. Com esses 

instrumentos perceba o som produzido, toque com eles, alterne gestos pausados 

e acelerados, fortes e fracos, inspirando as ações, a criança será capaz de 

demonstrar o controle e adequação do uso do seu corpo para dançar e tornar a 

brincadeira divertida. 

 Confecção do instrumento:  

Tambor – pegue uma lata de leite vazia e higienize-a.  Depois dê uma colher de 

pau para a criança bater na lata e assim poder sonorizar o barulho desse 

instrumento. 

Chocalho – pegue uma garrafa plástica vazia e dentro coloque grãos ou 

pedrinhas, feche a garrafa com a tampa, se possível passe durex ou fita para a 

criança não abrir e peça para ela balançar conforme a música toca. 

 

 



 

 

 

Galinha Pintadinha 

1, 2, 3 indiozinhos 
4, 5, 6 indiozinhos 
7, 8, 9 indiozinhos 
10 no pequeno bote 

Iam navegando rio abaixo 
Quando o jacaré se aproximou 
E o indiozinho olhou pra baixo 
E o bote quase virou 

1, 2, 3 indiozinhos 
4, 5, 6 indiozinhos 
7, 8, 9 indiozinhos 
10 no pequeno bote 

Iam navegando rio abaixo 
Quando o jacaré se aproximou 
E o indiozinho olhou pra baixo 
E o bote quase virou 

1, 2, 3 indiozinhos 
4, 5, 6 indiozinhos 
7, 8, 9 indiozinhos 
10 no pequeno bote 

Iam navegando rio abaixo 
Quando o jacaré se aproximou 
E o indiozinho… 
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