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VAMOS MONTAR UMA BANDA? 

Vamos nos divertir e montar uma banda... 

Para isso vamos precisar de: 

 Caixa de papelão 
 Elástico 
 Rolo de papelão (de papel toalha, plástico filme ou papel alumínio) 
 Potes pequenos de bebida láctea ou latinha de alumínio 
 Bexigas 
 Arroz, feijão ou milho de pipoca 
 Lata de leite 
 Tampas de plástico ou de alumínio 
 Cola tesoura 
 Canetinhas 
 Giz de cera 
 Tintas 

Vamos criar um violão com a caixa de papelão:  

Faça um furo na frente e na lateral da caixa, encaixando o rolo de papelão.  

Coloque os elásticos na caixa, imitando as cordas. 

Decore como quiser, use a imaginação! 

 

Vamos criar um chocalho: 

Pegue o pote, lavado e seco, e coloque um punhado dos grãos sugeridos. 
Coloque menos da metade. 

Com a bexiga, sele a boca do pote como uma tampa, amarrando com a 
própria bexiga ou com um barbante. 

Deixe a criança decorar com tinta ou giz de cera! 

 

 



 
 

Vamos criar um tambor: 

Pegue a lata, limpa e seca. 

Se tiver a tampa, somente decore, usando a imaginação. 

Se não tiver a tampa, sele a boca da lata com duas bexigas e amarre com 
um barbante. Em seguida decore. 

Para bater utilize colheres pequenas ou pequenos pedaços de madeira. 

 

Vamos criar uma castanhola: 

Pegue 2 tampas (alumínio ou plástico) e cole em um pedaço de papelão, 
seguindo o modelo da imagem ao lado. 

Em seguida decore todo o papelão. 

 

Depois de todos os instrumentos prontos, registre sua banda tocando e compartilhe com as 
professoras! 
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Atividades 

Suco Maluco 

Estratégia: 

Fale para a criança “agora é a hora do nosso Suco Maluco!” 

Coloque a disposição algumas frutas e verduras que tiver disponibilidade. 

Deixe a criança fazer suas escolhas quanto as frutas, legumes, verduras...  

Depois com a ajuda do adulto leve e bata tudo no liquidificador com um pouco de água e açúcar se 
desejar. 

Humm... vai ficar uma delícia, dependendo das cores das frutas, legumes... o suco irá ficar com 
cores diferentes. 

Incentive a criança em suas combinações (escolhas). 

Essas combinações, além de serem deliciosas são também muito saudáveis 

 

 

 

 


