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Chocalho: um brinquedo musical 

 

A importância da reutilização e reciclagem de embalagens anda junto com essa brincadeira que 

desenvolve a coordenação motora e a criatividade. Vamos construir um brinquedo musical: as 

maracas ou maracás no Brasil (chocalhos típicos de alguns povos ameríndios) também são 

conhecidas como: bapo, maracaxá e xuatê. 

 

 

 

  

 

 

 

Para a confecção do chocalho, muitas são as opções. Veja qual vai mais de encontro com os 

materiais recicláveis que têm em casa: 

 

Rolinho de papel higiênico 

 

 

 

 

Para começar, a criança pode escolher um tema para fazer a arte no 

rolinho ou simplesmente fazer linhas e formas, depois é dobrar os dois 

lados dos rolos de papel higiênico de acordo com a foto. Prenda um 

lado do rolo com a fita adesiva transparente, despeje arroz ou outra 

miudeza no tubo e prenda com fita adesiva o outro lado. Depois, se 

quiser, você pode cobrir a fita transparente com fita adesiva colorida. 



Colheres descartáveis 

 

 

 

Garrafa pet 

 

 

 

 

 

 

Quando colocamos a miudeza, a quantidade interfere nas propriedades do som, por exemplo, com 

mais arroz, o som fica mais grave. Com menos arroz, o som fica mais agudo. Neste momento, a 

brincadeira já começou e esta investigação sonora é uma parte importante do percurso! 

Pronto? Que tal escolher músicas para acompanhar ao fundo com seu chocalho? Olha essa: 

O Indiozinho - DóRéMiLá - YouTube 

Escolha as que quiser, e aproveite o instrumento também para cantar as músicas que você mais 

gosta! 

 

Comece inserindo os grãos de arroz ou outro tipo de miudeza dentro 

do potinho que você escolher. Em seguida, junte as pontas das duas 

colheres com a fita adesiva. Coloque o potinho com os grãos de arroz 

ou outra miudeza no meio das duas partes côncavas das colheres. 

Segurando bem, passe a fita crepe ou fita adesiva em volta da colher e 

do potinho para que eles não caiam. A criança pode decorar o 

instrumento neste momento. 

O preparo é bem simples, basta encher a garrafa com as miudezas e 

depois pode partir para a decoração. 

https://www.youtube.com/watch?v=jJa7Y6UgH8E

